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sadece bugünü ve içinde yaşadığımız mekânı ile
Ş ehir
değil, aynı zamanda dünü, yarını ve bağrında beslediği
insanı ile bu insanların hikâyeleri ile de şehirdir. Şehir
görünen yüzü ile değil görünmeyen yanı ile de şehirdir. Bir
şehre kimliğini, üzerinde taşıdığı değerler kadar, altında
sakladığı değerler de verir. Söz konusu değerler belki de
şehrin şuuraltıdır. Bunun içindir ki şehrin üstü gibi altı
da şehrin tarihine, sanatına, kültürüne, hafızasına aittir.
Kayserimiz Türkiye’nin en çok yeraltı şehirlerine sahip
mekânlarının başında gelir. Şehirlerin tarihi yazılırken
sadece yerin üstüne değil yerin altına
da bakmamız gerekir. Kayseri alt tarafı
da şehir olan kadim bir mekândır.
Kültepe-Kaniş başta olmak üzere, Kapadokya ve yakın çevresinin önemli bir
kısmı Kayseri sınırları içerisindedir.
Tarihin yaşandığı ve yazıldığı mekânlar
olan ilimiz sınırları, yer üstü ve yer altı
tarihi ile birlikte ele alındığında anlamlı
hale gelir. Yerin altı dini sembolizmde
nasıl bir hasılanın ortaya serildiği yer
ise, tarihi anlamda da geçmişimizin,
sanatsal ve kültürel anlamımızın saklı
olduğu yerdir. Bu anlamda yerin altındaki kültürel birikim yerin üstüne zenginlik katacak, ona
güç verecek ve gelecek tasarımını daha sağlıklı, kalıcı
yapacaktır.
Şehirleşmenin getirdiği güçlükler başta olmak üzere,
tarihe sadece çıkar amaçlı bakan bazı insanların, tarihi
eserlerimizle ilgili yaptığı tahribata benzer bir yıkım
maalesef yeraltı şehirlerimizle ilgili de yapılmaktadır.
Dolayısıyla yerin üstünde yaşadığımız şehirle ilgili planlar
yaparken, yeraltı şehirlerimizi de göz ardı etmememiz
gerekiyor. Hatta şehir planlamasında artık yer üstü yer
altı, bugün geçmiş ayrımını yapmadan planlamalar yapmak
zorunlu hale gelmiştir. Tarihteki süreklilik bunu gerekli
kılmaktadır. Artık şehirler sadece çağdaş görünümleri ile
değil, geçmişten getirdiği birikimleri ile daha da anlamlı

ve önemli hale gelmektedir. Geçmiş ile bugünü terkip
yapmanın zorunluluğu ve ilk şartı, yeraltı şehirlerimizle
içinde yaşadığımız şehirlerimizi terkip etmekten geçiyor.
İşte tam da bu şuurla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak
şehrimizin yer altı yapılaşmasını gün yüzüne çıkarmak ve
insanımızın ve turizm ekonomisinin hizmetine sunmak
istiyoruz. Bu amaçla yoğun bir çalışmaya girdik ve önemli
bütçeler ayırdık. Kayseri ve çevresindeki yeraltı şehirlerinin
hızlı yapılaşma ve kaçak kazıların kurbanı olmaması için,
bütün yeraltı şehirlerinin tespitinin
yapılmasını ve envanterinin çıkarılmasını
kararlaştırdık. Bunun ilk ve önemli adımı
olarak da söz konusu mimari yapının
haritalanması ve coğrafi bilgi sistemleri
aracılığıyla konumlandırılmasının yanı
sıra yerleştiği jeolojik birimin ilgili yer
bilimi disiplinleri açısından incelenmesi
ve bölge tarihi ile ilişkilendirilmesini
hedefledik. Sonuç olarak; en az yer
üstü kadar önemli ve değerli bir yer
altı birikimine sahip olan Kayseri’nin
bu tarihsel mirasının en kısa sürede
belgelenmesi, kayıtlara geçirilmesi ve
tüm değerleri ile bir bütün halinde
korunmaya alınmasını önceledik. Bu bağlamda OBRUK
Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile birlikte çalışmalara
başladık. Ortaya gerçekten de bugünü anlamlı kılacak,
bugüne ışık tutacak sonuçlar ortaya çıktı.
Kayseri sadece Kapadokya’nın değil, insanlık ve Anadolu
tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı ve yaşandığı merkezdir. İşte yayınladığımız envanterler bu bilinç, amaç,
çaba ve gayretin sonucudur. Bu çalışmalar ve eserler
geleceğimiz açısından geçmişten gelen rehberimiz ve
ışığımız, şehircilik bakımından yol haritalarımızdır.
Dünü bilmek geleceği bilmektir. Geçmişi unutmamak,
geleceği güvenle yaşamaktır…

Ek 5: Opera Ipogea 1-2015 de yayımlanan “An Architect’s Underground City” isimli makalemiz................................. 160
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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GİRİŞ

O

BRUK Mağara Araştırma Grubu olarak 27 Aralık
2013 tarihinde “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
Projesi” için çalışmaya başladık. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı ile birlikte, üçlü bir protokole bağlı olarak yürütülen bu proje, Kayseri’de
bulunan tüm yeraltı yapılarını araştırmayı, ölçüp
haritalamayı, fotoğraflayarak belgelemeyi içeriyordu.
Her ne kadar; projeye başlamadan önce ve çalışmalarımız sırasında yaptığımız araştırmalar antik
Kapadokya’nın başkenti olan Kayseri’nin, bugüne
dek araştırılmamış sayısız kaya yerleşimini ve yeraltı
şehrini barındırma olasılığını ortaya çıkartmışsa da,
“Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” başladığında hiç kimse bu denli büyük ve uzun soluklu bir
projeye adım atıldığını düşünmüyordu.

Richard Kiepert’in 1911 tarihli haritasında Koramaz Vadisi ve civarı

Beş yıldır sürmekte olan “Kayseri Yeraltı Yapıları
Envanteri Projesi” bugün geldiği noktada; ilk defa
tarafımızdan araştırılıp ölçülen ve haritalanıp
raporlanan 6 kaya yerleşimi, 35 yeraltı şehri, 45 kaya
kilisesi, 3 yeraltı su yapısı ve 10 maden ocağı ile,
değil Türkiye’nin, dünyanın en büyük yeraltı yapıları
araştırma projelerinden birisi olarak saygın bir yere
sahiptir. ‘Kaya Yerleşimi’ ile kastedilen kompleksin
tüm yapıları kayalara oyulmuş bir köy olduğu ve
bahsi geçen altı kaya yerleşiminden sadece birisi

olan Koramaz Vadisi’nin yüzlerce farklı yapı içerdiği
göz önüne alınırsa bu çalışmanın büyüklüğü daha
da iyi anlaşılacaktır.
Daha önce yayımlanan dört ara raporda da belirttiğimiz gibi; bu projenin temel amacı, Kayseri
ilinde bulunan ve bu bölgenin tarihsel geçmişi ve
kültürü için son derece önemli olan, öte yandan,
kaçak kazılarla veya artarak devam eden inşaatlarla
hızla yok edilen antik kaya yerleşimlerinin ve yeraltı
yapılarının daha fazla gecikmeden araştırılması,
belgelenmesi, haritalanması ve kapsamlı bir envanterinin hazırlanmasıdır.
Diğer dört ara rapordan farklı olarak, bu beşinci ara
rapor tümüyle Koramaz Vadisi’nin yeraltı yapılarını
içermektedir. Kayseri yakınlarında bulunan ve hem
tarihsel hem de doğal bir şaheser olan bu vadinin
bir bütün olarak değerlendirilebilmesi için beşinci
ara raporu tümüyle Koramaz Vadisi’nde bulunan
yeraltı yapılarına tahsis ettik. Bu bütünselliği
bozmamak için, daha önce ikinci ve dördüncü ara
raporlarda yayımlanmış bazı yapıları da bu rapora
tekrar almak zorunda kaldık. Koramaz Vadisi’nin bir
bütün olarak korunması ve UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne aday olabilmesine yönelik desteğimizin
bu tekrarlarımızı mazur göstereceğine inanıyoruz.
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KORAMAZ VADISI

K

ayseri’den doğuya, Büyük Bürüngüz /Ağırnas’a
doğru yaklaşık 300 metre kadar yükselen arazi
bu iki yerleşimin doğusunda hızla irtifa kazanarak güneybatı
– kuzeydoğu hattında yönlenmiş bir dağ silsilesi oluşturur. Büyük Bürüngüz’ün doğusunda bulunan İvriz
Dağı, daha kuzeye doğru Kilise Tepe ve Sivridağ bu
dağ sırasının yüksek tepeleri arasındadır. Ağırnas’ın
yedi kilometre doğusunda ise 1907 metre rakımı ile
bu silsilenin en yüksek noktası olan Koramaz Dağı
yer alır. Tüm bu tepelerin batıya, Kayseri’ye bakan
yüzü eriyen kar sularıyla parçalanmış ve derin
vadiler oluşmuştur. Bu yüzey sularının bir kısmı
batıya doğru akmaya ve kendi vadilerini aşındırmaya
devam ederken diğer bazılarıysa yeraltına süzülüp
farklı noktalarda pınarlar halinde tekrar yüzeye

çıkmışlardır. Güneyden kuzeye; Büyük Bürüngüz,
Subaşı, Küçük Bürüngüz ve Ağırnas yerleşimlerinin
civarında sayısız pınar mevcuttur. Bölgedeki tüm
bu derelerin ve pınarların suları yavaşça birbirlerine
kavuşarak batıya doğru uzanan Koramaz Vadisi’ni
oluşturmuştur.
Vadide yedi farklı yerleşim mevcuttur. Bunlar, doğudan batıya doğru: Büyük Bürüngüz, Üskübü, Küçük
Bürüngüz, Ağırnas, Dimitre, Vekse ve Isbıdın’dır.
Büyük Bürüngüz’den Isbıdın’ın 2.5 km batısındaki
Kayır Han Mevkii’ne dek toplam 16 km uzunluğa
sahip Koramaz Vadisi sadece Kayseri’nin değil, tüm
Kapadokya’nın en uzun vadileri arasındadır ve hem
doğal güzelliği, hem de kültürel ve tarihsel zenginliğiyle Türkiye’nin en özel vadilerinden birisidir.

KORAMAZ VADISI JEOLOJISI

M

ilyonlarca yıl önce, bugünkü Kayseri, Nevşehir ve Aksaray illerini içine alan oldukça büyük bir bölgede şiddetli bir volkanik faaliyet yaşanıyordu. Sayısız küçük volkan konisinden Erciyes, Hasandağ,
Melendiz, Göllüdağ gibi büyük yanardağlara dek her yerden yüzeye lav ve kül püskürüyordu. Geçen 10
milyon yıl boyunca bu volkanik faaliyet zaman zaman yavaşlamış, ardından tekrar başlamış ve hemen
hemen 2000 yıl öncesine dek devam etmişti. Bugün bu bölgede gördüğümüz volkan konileri, milyonlarca
yıl süren bu patlamaların delilleridir. Püskürmeler sonucunda bölgeye inanılmaz kalınlıkta volkanik kayaç
yığılmıştır. “Piroklastik kayaç” da denilen, yanardağlar tarafından yeryüzüne püskürtülen ve günümüzde
Kayseri’nin nerede ise tümünü kaplayan bu kayaçlar çoğunlukla tüf ve ignimbrit gibi gözenekli, kolay
aşınır yapıdadır. Açık sarıdan siyaha kadar her renge sahip olabilen piroklastik kayaçların mineral yapısı
da patlamadan patlamaya farklılık göstermektedir.
Karayolu veya bina inşaatları sırasında düzgün traşlanmış kayalık duvarlar farklı püskürme kayaçlarının
rahatlıkla gözlemlenebileceği yerlerdir. “Mostra” da denilen bu duvarlar bir anlamda geçmişe açılan
kitap sayfaları gibidir. Farklı renk ve kalınlıktaki her piroklastik kayaç farklı bir püskürmenin sonucudur. Gesi – Ağırnas yol kavşağında bulunan, aşağıda fotoğrafını gördüğünüz 12 metre yüksekliğinde
böyle bir mostrada 8 farklı kayaç tabakası bulunmaktadır ve tüm bu tabakalar yığıldıktan sonra geçen
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KORAMAZ VADISI’NIN KAYALARA KAZILMIŞ TARIHI

T

üm Kapadokya’da olduğu gibi Kayseri’nin tarihi
de binlerce yılla ölçülmekte ve bölgedeki yerleşimler Neolitik Dönem’e dek uzanmaktadır. Bölgeyi
tümüyle örten volkanik tüflerin ilk olarak ne zaman
kazılmaya başladığı ve burada yaşayan insanların
yeraltını kendilerine ne zaman mesken yaptıkları ise
bilinmemektedir. Kaya oyması yapıların binlerce yıl
boyunca devamlı kullanılması böyle bir arkeolojik
keşfi imkansız hale getirmektedir. Günün birinde,
4000 yıl önce kazılmış ve içindeki çanak çömlekle
birlikte terk edildikten sonra bir daha dokunulmamış
kaya oyması bir yapı keşfedilene dek bu soru cevapsız
kalmaya mahkumdur kanısındayız.

zaman içinde yaşanan tektonik hareketler sonucunda kıvrılmıştır.
Kayseri’nin bulunduğu ova ile, bu ovanın 30 km kadar
doğusundaki dağlar arasında 700 – 800 metre kot
farkı vardır ve bu tepelerden ovaya doğru akan her
dere bu yumuşak piroklastik kayaçları aşındırarak
kendi vadisini oluşmuştur. Kayseri’nin doğusu,
yüksek tepelerden ovaya doğru inen bu akarsularların aşındırdığı vadilerle doludur. İlginç bir coğrafi
özellik olarak, bu vadilerin büyük kısmı kuzeyden
güneye birbirlerine paralel olarak sıralanmışlardır.
Olasılıkla derelerin çatallanması sonucu, diğer birkaç
vadi bu, paralel vadileri birbirine bağlamaktadır.

Birbirinden sadece birkaç kilometre ile ayrılan
tüm bu vadiler; Avedik, Ötedere, Değirmendere,
Nize, Gesi, Derevenk ve Koramaz vadileri sırf doğal
güzelikleri ve endemik bitkileri dolayısıyla değil,
tarihsel ve arkeolojik açıdan da yurdumuzun en
değerli vadileri arasındadır.
Bölgenin tümünü oluşturan bu piroklastik kayaçlar
sadece aşınarak vadilerin oluşmasını sağlamamış;
aynı zamanda yüzyıllar, hatta binyıllar boyunca
yörede yaşayan halklar tarafından kazılarak yapılar
oluşturulmasına imkan vermiştir. Yörede yaşayanlar kayalara oydukları bu yapıları mezar, mesken,
depo ve besi yeri olarak kullanmış ve hatta bugün
bile kullanmaya devam etmektedir.

Bu noktada bir saptama yapmakta fayda var: İtalyan araştırmacılar tarafından 1992 yılında keşfedilen, Nevşehir / Gülşehir yakınlarındaki Civelek
Mağarası’nda ele geçen arkeolojik buluntular Geç
Neolitik’ten Erken Bronz’a dek (İ.Ö. 5500 – 2000)
tarihlenmektedir. Ama Civelek, kireçtaşları içinde
açılmış doğal bir mağaradır ve içinde hiçbir kazma,
düzeltme izi mevcut değildir. Bu örneği hariç tutarsak
tüm Kapadokya’da rastlanan en erken tarihli kaya
oyması yapılar olasılıkla Roma kaya mezarlarıdır.
Nevşehir / Mazıköy’de bulunan birkaç güzel örnek
dışında, turistik olarak fazla bilinmemesine karşın
Kayseri’nin güneyi, özellikle de Ayşepınar ve Yeniköy kayalara oyulmuş, her birisi birer arkeolojik
değer olan Roma kaya mezarlarıyla doludur. Diğer
yandan, yerleşimlere yakın olan birçok diğer Roma
kaya mezarı zaman içinde farklı amaçlar doğrultusunda değiştirilmiş, mesken, besi yeri haline
getirilmiştir. Ağırnas yakınlarında, Koramaz Vadisi
duvarlarında giriş kapısı ve içindeki klineleriyle
Roma kaya mezarı olduğu belirgin olan ve zaman
içinde ahır veya güvercinlik haline dönüştürülmüş
birçok yapı mevcuttur.

“Güvercinlik” deyip geçmemekte fayda var. Vekse
ve Ağırnas’ta rastladığımız bazı güvercinlikler bizi
ciddi olarak şüphede bıraktı. Kayalara oyulmuş bu
yapılar ilk bakışta klasik kaya oyması güvercinliklere
benzese de, hem inşa tarzları, hem de duvardaki
yuva girintileri bildiğimiz güvercinliklerden çok
antik Roma’nın ‘columbarium’ ları andırıyordu.
Roma İmparatorluğu’nda yaygın olan ve birçok farklı
ülkede bulunan bu yeraltı yapıları ölülerin küllerinin
konduğu kapları muhafaza eden ve duvara oyulmuş
küçük nişlerden oluşan konik yapılardır. Bölgede
antik çağda kazılmış bazı Roma columbarium’larının
daha sonra güvercinliklere dönüştürülmüş olma
olasılığı mevcuttur. “Columbarium” isminin Latince
“Columbo” (güvercin) den geldiğini ve bu yapılara
bu ismin verilmesinin sebebinin Roma Dönemi’nde
ölen insanlarının ruhlarının güvercin şeklinde
göğe yükseldiğini olan inançtan kaynaklandığı
düşünülürse yapıların tarih boyunca geçirdikleri
değişimin birbirlerine şaşırtıcı derecede paralel
olduğu görülecektir. Antik Roma’dan Bizans’a
uzanan süreçte Kayseri civarındaki yeraltı ve kaya
oyma yapılarda gözlenen çeşitlilik ise inanılmazdır.
Bölgede kayalara kazılmış yapılar sadece meskenler, besi yerleri, güvercinlikler, mezarlar yahut
kiliselerden ibaret değildir. Kayaların içine inşa
edilmiş manastırlar, sulama kanalları, sarnıçlar,
bezirhaneler ve hatta arı kovanları bile mevcuttur.
Bu yapıların büyük bir kısmı geçen yüzyıllar içinde
değiştirilerek kullanılmaya devam ettikleri için
ilk yapım tarihlerini belirlemek hemen hemen
imkansızdır. Koramaz’ın farklı noktalarında
gözlenen kaya yerleşimleri Roma İmparatorluğu
döneminden Ortaçağ’a dek kesintisiz kullanılmış
olmalıdır. Yerleşimlerdeki meskenlerin arasında
yer alan kaya oyma kiliseleri referans alarak bu
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Koramaz Vadisi Çalışmaları
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yapıların tümünün ilk inşa tarihini, kiliseler gibi X
ila XI. yüzyıl aralığına tarihlemenin hatalı olacağını
düşünüyoruz. Bu kaya yerleşimlerinin Hristiyanlıktan çok önce mesken olarak kullanılmaya başlamış

olması da olasıdır. Ne yazık ki bugün için elimizde
bu tahminleri destekleyecek herhangi bir arkeolojik
veri mevcut değil. Bir kaya yerleşiminin ilk kazılış
tarihini tespit etmek neredeyse imkansızdır. Bir

KORAMAZ VADISI ÇALIŞMALARI

K

Koramaz Vadisi’nde bulunan farklı kaya oyması yapıların eskizi (A. Yamaç)

Roma kaya mezarı zaman içinde bir ev, ardından
bir depo veya besi yeri haline gelir. Duvarlar yıkılır
veya örülür ve siz bu değişikliklerin çoğunu göremezsiniz çünkü geçmiş yapılardan bugüne fazla
bir iz kalmamıştır. Belki bir kaya süslemesi bir
deponun eskiden bir Roma kaya mezarı olduğunu
işaret eder veya eskiden kilise olan kaya oyması bir
yapı daha sonra bir güvercinlik olmuştur. Ya da bir
yeraltı şehrinin tünel ve odaları zaman içinde bir
mesken haline gelir. Kapadokya’da sıklıkla rastlanan bu uygulama, kayalara kazılmış bu yapıların
ilk inşa tarihini belirlemeyi de imkansız hale getiriyor. Binlerce yıldır kayaların içinde yaşamanın
süregelen geleneği bu.
Kayseri’nin en eski Tahrir Defteri 1500 yılına aittir ve
bu defterin kayıtlarında bugün Koramaz Vadisi’nin
yamaçlarında yer alan yedi köyün tümü mevcuttur.
Böyle olması da doğaldır çünkü; Büyük Bürüngüz, Üskübü, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Dimitre,
Vekse ve Isbıdın’ın geçmişi bu Tahrir Defteri’nden

çok daha eskidir. Tüm bu köylerin hem içi hem de
civarı kayalara oyulmuş yapılarla doludur. Sürekli
kullanıldığı ve zaman içinde devamlı değiştirildiği
için bu kaya yapılarını tarihlemek çok zor olsa da,
uzmanlar vadide bulunan bazı kaya oyması kiliseleri
X. – XI. yüzyıllara tarihlemektedirler. Öte yandan,
Koramaz Vadisi’nde bulunan ve tünelleri “kapı taşı”
ile korunan yeraltı şehirlerinin bu bölgeye yönelen
Arap akınlarından kendilerini savunmak için yörede
yaşayan Hristiyanlar tarafından VII ila X. yüzyıllar
arasında kazıldığı genellikle kabul gören bir varsayımdır. Tüm bunların ötesinde; Ağırnas civarında
bulunan kaya oyması yapıları inceleyen uzmanlar,
zaman içinde farklı kullanımlar dolayısıyla değişikliğe uğramış olsalar da, giriş süslemelerine ve iç
mimariye bakarak bazı yapıların ilk inşa amacının
Roma kaya mezarı olabileceğini belirtmişlerdir.
Özetlersek; Koramaz Vadisi’nde bulunan, kayalara
oyulmuş tüm bu yapıların geçmişi en az 2.000 yıla,
olasılıkla daha da eskiye dayanıyor diyebiliriz.

oramaz Vadisi’nde yaptığımız araştırmalar sonucunda tespit ettiğimiz ve ölçüp haritalandırdığımız
kaya oyması yapıların tümü aşağıda detaylı olarak
anlatılmıştır.

▪ Mustafa Bozdemir Yeraltı Şehri

Vadide, bugüne dek toplam 442 kaya oyması yapı
tarafımızdan araştırılıp haritalanmıştır ve bu yapılar arasında 42 kilise ile 8 yeraltı şehri mevcuttur.
Ölçülen ve haritalanan diğer kaya oyması yapıların
büyük bir kısmının mesken, güvercinlik veya besi
yeri olmasına karşın, en az 11 yapının Roma kaya
mezarı, 6 yapının ise antik çağda Columbarium
olarak kazıldığı düşünülmektedir.

▪ Karşı Kaya Kilisesi

Koramaz Vadisi; bu denli zengin bir tarihsel geçmişe
sahip, bu sayıda kaya oyması yapıyı içeren bilinen
yegane örnektir ve bu açıdan bakıldığında, Ihlara
da dahil olmak üzere, Kapadokya’nın diğer tüm
vadilerinden farklıdır.

▪ Vadi İçi Kaya Yerleşimleri
▪ Kuzey Duvarı Kaya Yerleşimleri
▪ Kuzeydoğu Duvarı Kaya Yerleşimleri
▪ Dimitre (Turan)
▪ Kaya Yerleşimleri
▪ Vekse
▪ Vekse Kaya Kilisesi No 1
▪ Vekse Kaya Kilisesi No 2
▪ Vekse Kaya Kilisesi No 3
▪ Vekse Kaya Kilisesi No 4
▪ Vekse Kaya Kilisesi No 5
▪ Vekse Kaya Yerleşimi
▪ Vekse Güvercinlik
▪ Güney Duvarı Yapıları

Koramaz Vadi’sinde çalışılan tüm kaya yerleşimleri,
vadinin en doğusundan başlayarak sırasıyla şunlardır:

▪ Isbıdın

▪ Büyük Bürüngüz

▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 2, 3 ve 4

▪ Aymanlı Yeraltı Şehri
▪ Akkurt Yeraltı Şehri
▪ Neşat Bey Yeraltı Yapısı
▪ Konak Altı Yeraltı Yapısı
▪ Üskübü (Subaşı)
▪ Subaşı Yeraltı Şehri
▪ Subaşı Kaya Kilisesi ve Civar Yapılar
▪ Küçük Bürüngüz
▪ Kaya Yerleşimleri
▪ Küçük Bürüngüz Yeraltı Şehri
▪ Ağırnas
▪ Mimar Sinan Yeraltı Şehri
▪ Ağırnas Yeraltı Şehri

▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 1
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 5
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 6
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 7
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 8
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 9
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 10
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 11
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 12
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 13
▪ Isbıdın Kaya Kilisesi No 14
▪ Isbıdın Kaya Yerleşimi No 1
▪ Isbıdın Kaya Yerleşimi No 2
▪ Isbıdın Kaya Yerleşimi No 3

15

16 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri

Büyük Bürüngüz
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BÜYÜK BÜRÜNGÜZ

K

ayseri’nin 30 km doğusunda, Koramaz Vadisi’nin
başladığı noktada ve 1858 m yüksekliğindeki İvriz
Dağı’nın yamaçlarında kurulu olan Büyük Bürüngüz
Köyü vadinin her zaman en büyük yerleşimi olmuştur. 1500 yılına ait tahrirde tümü gayrimüslim 99
hane iken 1520 de 92 hane gayrimüslim ve 10 hane
Müslüman görünmektedir. 1831 yılı nüfus sayımında
ise köyde 180 hane mevcuttur.

Koramaz Vadisi’ndeki diğer altı yerleşimden farklı
olarak Büyük Bürüngüz’ün civarında hiçbir kaya
yerleşimi veya yeraltı yapısı mevcut değildir. Araştırdığımız iki farklı yeraltı şehrinden edindiğimiz
intiba; Ağırnas’ta da gözlemlediğimiz şekilde, bu
yerleşimde de tüm yeraltı savunma yapılarının
bugün mevcut olan evlerin altında olduğu ve bir
ağ gibi tüm yerleşime yayıldığıdır.

18 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
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Büyük Bürüngüz
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Büyük Bürüngüz
Aymanlı Yeraltı Şehri
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AYMANLI YERALTI ŞEHRI

B

üyük Bürüngüz’ün içinde bir evin avlusundan
girilen bu yapı 22 odası ve 15 kapı taşı ile Kayseri’de şu ana dek ölçülmüş en büyük yeraltı savunma
yapısıdır. Toplam 300 m den fazla uzunluğa sahip
tünellerin 13 tanesinin tıkalı olması, Aymanlı Yeraltı
Şehri’nin Büyük Bürüngüz’deki birçok farklı evle
bağlantılı olduğunu ve büyük bir yapı kompleksi
şeklinde tüm yerleşimin altına yayıldığını düşündürmektedir. Girişi taş örme bir tünelle başlayan
bu yapı arka arkaya sekiz depo odasıyla devam
etmektedir ve odaların çoğunun zemini tavandan
dökülen hafriyatla kısmen dolmuştur. İkinci odanın
zemininde duran kapı taşı fonksiyonsuzdur ve başka
bir yerden buraya getirilip terk edilmiş olmalıdır.
Aynı şekilde, üçüncü odanın kuzey duvarındaki
tünel de 16 m sonra sonlanmaktadır. Asıl yeraltı
şehri sekizinci depo odasından sonra başlamaktadır.
Yeraltı şehrinin tünelindeki ilk odanın kapı taşının
tünelin devamına doğru savunma yapması ilginçtir.
Olasılıkla, giriş kısmında şu anda depo görüntüsü
veren odalar eski savunma yapısından daha sonra
büyültülerek depo haline getirilmiş olmalıdır. İkinci
oda da birisi şu anda yerinde olmayan ama operasyon
odası belirgin olan çift kapı taşıyla hem girişe hem de
devam tüneline doğru çift yönlü korunmaktadır. İç

tünellere doğru savunma yapılması ise tünellerinin
diğer evlerle bağlantılı olduğunu ispatlamaktadır.
Bahsettiğimiz bu ikinci oda her iki yönden gelebilecek düşmana karşı son savunma noktası olmalıdır.
Kapadokya’da sıkça rastlanan “son savunma noktası”
hemen her zaman bir yeraltı şehrinin en son odasıdır.
Öte yandan bu odanın Aymanlı Yeraltı Şehri’nde daha
tünelin başında gözlenmesi ilk defa rastlanan bir
olgudur. Doğu yönündeki üçüncü tünel ve odanın
kapı taşı da ana tünele doğru savunma yapmaktadır. Bu tünelin tıkalı olan devamında farklı bir eve
ulaştığı ve tüneli dışarıya doğru koruyan bir diğer
kapı taşı daha olduğu kesindir. Yeraltı şehrinin son
kısmı kısmen çoğu hafriyatla tıkalı olan tüneller
dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla bir labirent
görüntüsündedir. Bu tarz tüneller zaman zaman
düşmanı şaşırtmak için kazılmış olsalar bile tıkalı
galeriler açılmadan bunun gerçekliğini anlamamız
mümkün değildir. Öte yandan, bu son kısımda dahi
kapı taşlarının en azından üç tanesinin savunmayı
hala devam yönünde yapması bize yeraltı şehrinin bu
son noktadan sonra devam ettiğini göstermektedir
ve hatta yapının asıl girişinin güney yönünde farklı
bir yerden olabileceği bile düşünülebilir.
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Büyük Bürüngüz
Akkurt Yeraltı Şehri
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AKKURT YERALTI ŞEHRI

T

ayfur Doğan’a ait evin altında bulunan bir bodrumla
başlayan bu yeraltı şehri Aymanlı Yeraltı Şehri’ne
çok yakın olmasına rağmen hem kayaç yapısı hem
de mimari teknik açısından Aymanlı’dan oldukça
farklıdır. Yeraltı şehrinin kazıldığı kayaç oldukça kalın
tanecikli sert bir tüftür. Evin merdivenle inilen ilk
bodrum katı oldukça sağlam olmasına karşın ikinci,
üçüncü ve dördüncü depolarda ciddi tavan çökmeleri
mevcuttur. Bu kısımda üstündeki evin zemini kısım
kısım çökmektedir. Nispeten sağlam olan son deponun
güneyinde yeraltı şehrinin tüneli başlamaktadır. 41
m devam eden bu ilk tünelin genişliği sabit bir şekilde
65 cm’dir. Tünelde karşılaşılan ilk kapı taşı girişe
doğru koruma yapmaktadır. Bu kapı taşından 4 m
sonra doğuya doğru devam eden yan tünel bir kapı
taşının ardından tıkanmaktadır. Ana tünelin ulaştığı
dörtlü oda sisteminde girişleri koruyan iki kapı taşı
daha mevcuttur. Son odanın ardından operasyon
odası devam tüneline doğru savunma yapan bir diğer
odaya gelinmektedir. Buradan güney doğuya devam

eden tünel üç ufak odanın ardından tıkanmaktadır.
Aynı odadan batıya devam eden diğer tünel ise 54 m
dir. Tıkalı bir yan kol dışında bu tünelde hiçbir oda
bulunmamaktadır. Tünelin sonundaki odada bulunan
ve odayı batı tüneline doğru koruyan kapı taşı tüm
Kapadokya’da rastlanan en büyüklerden biridir. Bu
odanın devamında kuzeye dönen tünel 18 m ileride,
bir diğer kapı taşının ardında çatal yapmaktadır.
Akkurt Yeraltı Şehri’nin araştırılan kısımlarında
beş tıkalı tünel bulunmaktadır. Üç tünel ise zaman
yetersizliğinden araştırılamamıştır. Yeraltı şehrinin
çalışılan kısmında toplam yedi kapı taşı ve bir de taşı
olmayan operasyon odası mevcuttur. Akkurt Yeraltı
Şehri, bölgenin başka hiçbir yerinde rastlanmayan
ölçüde uzun tünellerine karşın az sayıda ve ufak olan
odalarıyla Aymanlı Yeraltı Şehri’nden farklı olsa da
devam yönünde savunma yapan kapı taşları olması
bu yeraltı şehrinin de diğeri gibi Büyük Bürüngüz’ün
evlerinin altına doğru devam ettiğini göstermektedir.

AKKURT YERALTI ŞEHRİ
Büyük Bürüngüz Melikgazi, Kayseri
Ölçüm ve Çizim: Ali Yamaç, Bilgin Yazlık (Şubat 2019)
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Büyük Bürüngüz
Konak Altı Yeraltı Yapısı
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NEŞAT BEY YERALTI YAPISI

N

eşat Bey’in evinin avlusundaki küçük bir girişle
başlayan bu yeraltı yapısı olasılıkla bir savunma
yapısı olarak kazılmaya başlanıp vazgeçildikten
sonra depo olarak kullanılmış. Taş örgüye sahip
girişten sonra aşağıya doğru 14 m kadar devam
eden geniş tünel 55 m2 büyüklüğünde bir salona
açılmaktadır. Salonun bir odası tümüyle molozla
dolmuştur. Bu odanın hemen yanında yer alan 70

25

KONAK ALTI YERALTI YAPISI
cm enindeki tünel dümdüz bir hatta 16 m devam
etmekte ve sonlanmaktadır. Bu tünel, bu noktada
bir savunma yapısı oluşturulmaya başlandığını
ve daha sonra vazgeçildiğini göstermektedir. Oda
kuzeye doğru üç farklı odaya daha bağlanmaktadır.
Son oda özellikle batı tarafından yığılan hafriyatla
yarı yarıya tıkalı durumdadır.

“

Muhtarların Konağı” olarak bilinen ve Büyük
Bürüngüz’ün en güzel yapılarından birisi olan
bu konak bugün tümüyle metruk bir durumdadır.
Konağın bahçesindeki dar bir girişle başlayan yeraltı
yapısı temel olarak düzgün kazılmış ve birbirine
merdivenle bağlanmış üç farklı depo yapısından oluşmaktadır. Doğu girişinden sonra ulaşılan ilk odada
hala bazı eski eşyalar bulunmaktadır. Merdivenle

inilen ikinci kademe odanın iki duvarı örme taşla
desteklenmiştir. Bu noktada yerde bulunan kapı
taşının varlık sebebi belirsizdir çünkü mevcut yapıda
ne bu taşın kapatacağı bir tünel, ne de bir operasyon
odası mevcut değildir. Bu ikinci depo odasından bir
kuyu ile ulaşılan üçüncü ve en alt kat oda ise girişi
açısından bir depodan çok savunma yapısı gibidir
ve mevcut iki tüneli tıkalıdır.
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Üskübü (Subaşı)
Konak Altı Yeraltı Yapısı
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ÜSKÜBÜ (SUBAŞI)

V

adinin geniş bir noktasında, kayalık bir sırtın
üzerindeki düzlüğe kurulu olan Subaşı’nın eski
ismi Üskübü, ondan önce de Skopi imiş. Burası 16.
yüzyıl tahrir defterlerine göre küçük ve tümüyle gayrimüslim bir yerleşimmiş. Köy, olasılıkla Osmanlı
döneminde de şu anda bulunduğu yerde kurulu idi.
Öte yandan, köyün 2 km güneydoğusunda, ıssız bir
ovada bulunan yeraltı şehri, yüzyıllar önce bu civarda
da farklı bir yerleşim olduğunun ispatı gibidir. Köyün
100 m batısındaki kayalık sırta kazılmış, aralarında

bir kilise de bulunan büyük bir yapı kompleksi mevcuttur. Dik bir duvara kazınmış ve toplam uzunluğu
80 m olan bu yapı kompleksinde küçüklü büyüklü 11
mekan bulunmaktadır. Bazıları birbirlerine tünellerle
bağlanmış, içlerinde küçük hücrelerden, 100 m2
büyüklüğünde toplantı salonuna dek bir çok farklı
kaya oyması mekan bulunan bu kompleks olasılıkla
bir dini yapılar bütünüdür ve uzmanlarca 10. – 11.
yüzyıllara tarihlenmektedir.
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Üskübü (Subaşı)
Subaşı Yeraltı Şehri
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SUBAŞI YERALTI ŞEHRI

S

ubaşı (Üskübü) ye bağlı Kazlar Mevkii’nde yer
alan bu yapı, bölgenin ilginç ve farklı yeraltı
şehirlerinden birisidir. Yapı, Subaşı’nın yaklaşık 2
km güneydoğusunda, Sivri Dağ’a doğru yükselen,
oldukça ıssız bir ovada yer almaktadır. Mimari açıdan
ele alındığında, Subaşı Yeraltı Şehri bölgedeki tüm
savunma amaçlı yeraltı yapılarından farklıdır. Toprak
üzerinde, ufak bir tepe halinde açığa çıkmış, oldukça
kırıklı volkanik tüfe kazılmış bu yeraltı şehrinin,
birisi çökmeyle açılmış üç girişi mevcuttur. Ana
girişin bir yeraltı şehri girişine hiç benzememesine
karşın, eve ya da ahıra benzeyen bu girişin, savunma
amaçlı yapıyı gizlediği de düşünülebilir. Haritasında
oldukça basit görünmesine karşın, alçak tavanlı
ve içiçe geçmiş odalarla, bu savunma yapısı tam

anlamıyla bir labirent özelliğine sahiptir. Doğu
kısmında, kısa bir merdivenle inilen, 4 odalı bir alt
katı da bulunan bu yeraltı şehrinin bu alt kattaki tüm
tünelleri hafriyatla tıkanmıştır. Kuzeybatı girişindeki
savunma amaçlı bir taş kapının yerinde durmasına
karşın kuzey ve güney tünellerinde, yatakları belirgin
olan taş kapılar yerlerinde yoktur. Kayseri Koruma
Kurulu’nun 23 Ocak 2011 tarihli ve 911 nolu kararı
ile 1. Derece SİT ilan edilen Subaşı Yeraltı Şehri’nin
yakın civarında, bugün herhangi bir izi kalmamış eski
bir yerleşim bulunması olasılığı vardır. Bu yapının
200 m kadar güneyinde tespit ettiğimiz ve Kayseri
Müzesi’ni de bilgilendirdiğimiz Selçuklu veya Erken
Osmanlı mezar taşları da bu düşüncemizi destekler
mahiyettedir.
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Üskübü (Subaşı)
SubaşI Kaya Kilisesi ve Civar Yapılar

BEŞİNCİ ARA RAPOR

SUBAŞI KAYA KILISESI VE CIVAR YAPILAR
Subaşı (Üskübü) nün 100 m batısında, kayalık bir
sırtta yer alan ve aralarında da kaya oyma bir kilise
de bulunan bu yapılar kompleksi tarafımızdan Ekim
ve Aralık 2017 tarihlerinde ölçülüp haritalanmıştır.
Aynı bölge ile ilgili 2014 tarihli makalesinden bu
çalışmamızın ardından haberdar olduğumuz Prof.
Nilay Çorağan Karakaya, makalesinde bu yapılar
hakkında şunları yazmıştır:
“Yapı kompleksinin merkezi bölümünde “Tören Salonu”
ya da “Salon” olarak değerlendirilen birim ile kuzeyde
kilise vardır (Çizim 2). 20 x 5 m. boyutlarında, doğu-batı
doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz tavanlı salonun
batı cephesi tümüyle açıktır. Yapının tümüyle yıkılmış
giriş bölümünün doğu duvarında, yaklaşık yarım
yuvarlak büyük ve derin nişler mevcuttur. Yapının
kuzeyindeki kayalık cephe, güvercin tünek yuvaları ile
hareketlendirilmiştir.
Yapı kompleksine ait kilise, serbest haç planlıdır (Çizim
2). Kilisenin batısında yaklaşık dikdörtgen planlı bir
narteks vardır. Beşik tonoz örtülü narteksin kısmen
tahrip olmuş güney duvarında bir mezar nişi bulunur.
Yapının batı haç kolu, kuzey, güney haç kollarına oranla
daha uzun ve geniştir. Haç kollarının birleştiği kare
biçimindeki merkezi bölüm, pandantif geçişli kubbe
ile örtülüdür. Kilisenin doğusunda, merkezi içerde, at
nalı biçimindeki apsisi örten yarım yuvarlak kubbenin
başlangıcı hizasında kazıma tekniğinde şeritler dikkati
çeker. Yapı kompleksine ait gömü şapeli olarak inşa
edilen yapının zemininde, bema dâhil, kuzey ve güney
haç kollarının duvarları boyunca bir seki dikkati çeker.
Yapının özellikle örtü sistemi dâhil, duvarlarının üst
bölümlerindeki sıva izleri yapının orijinalde duvar
resimleri ile bezeli olduğunu gösterir. Plan ve mimari
özellikleri açısından yakın benzerlerini Göreme’deki
(12, 21, 21b, 27) kiliselerde gördüğümüz yapıyı, 10-11.
yüzyıllara tarihlemek mümkündür.

Yapı kompleksi kuzeyde ahır, mutfak, kiler, yaşam
birimleri ve güvercinlik ile sonlanır. Mutfak ve yaşam
birimleri, batıda kuzey-güney doğrultusunda giriş
mekânına açılmaktadır. Beşik tonozla örtülü mekânın
cepheleri özenlı bir isçilik göstermektedir. Güneyde
yer alan mutfak kare planlı olup, merkezde bacası
olan büyük bir kubbe ile örtülüdür. Duvarlarında
nişler yer alan yapı, doğusunda kiler, güneyinde ise
ahır ile bağlantılıdır. Uzun ince bir koridorla mutfağa
açılan ahır, düzensiz planlı olup uzun kenarlarında
yemliklere sahiptir. Mutfak ile güvercinlik arasında
kalan yaklaşık kare planlı bağımsız mekân ise yaşam
birimi olmalıdır. Kuzeydeki kare planlı, konik çatı ile
örtülü Güvercinlik ise bu yapılardan soyutlanmış olup,
güneyinde gübrenin toplandığı mekânı içerir. Subaşı
köyündeki bu yapı kompleksi, küçük bir topluluğa
ait mesken olmalıdır. Kompleksin içerdiği mekanlar
genelde manastırlarda görülen düzenlemeye sahip
olmayıp gereken bazı bölümleri (avlu, yemekhane?)
kapsamamaktadır. Dolayısıyla bu yapı topluluğunu
mesken olarak değerlendirmek mümkündür. Kilise, tören
salonu, ahır, güvercinlik, mutfak ve yaşam birimleri
ile bir bütünlük gösteren bu kompleksi genelde X-XI.
yüzyıla tarihlemek mümkündür”.
Nilay Çorağan Karakaya; Kayseri’nin Gesi Beldesi,
Küçük Bürüngüz (Subaşı) Köyü ile Ağırnas Vadisi’ndeki Bizans Dönemine ait Sivil – Zirai Kaya Yapıları,
Turkish Studies International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic Volume 9/10 Fall 2014, p. 335-358, Ankara.
Not: Prof. Dr. Nilay Çorağan Karakaya’nın mezkur
makalesinde, Çizim 2 ve 3 de yayımladığı planların
kuzey yönü yaklaşık 450 hatalıdır. Hal böyle olanca,
bu yapılarla ilgili olarak yukarıda yazdığı notların
yönleri de tarafımızdan çizilen planla aynı değildir.
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Küçük Bürüngüz
SubaşI Kaya Kilisesi ve Civar Yapılar

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ

S

ubaşı köyünün sadece bir km kuzeyinde bulunan
Küçük Bürüngüz köyü, Osmanlı kayıtlarında “Kiçi
Bürüngüz” olarak geçmektedir. Tahrir Defteri’ne
göre 1500 yılında tümü gayrimüslim 12 hane iken
1520 de 22 hane olmuş. 1831 nüfus sayımında ise
köyde bulunan 34 hanenin tümü, yaşanan göçler

veya din değiştirmeler sonucunda Müslüman olmuştur. 1872 tarihli tahrir defterindeki geçen “Harap
kilise ve hristiyanlara mahsus manastır” ibaresi de
bu eski yapıların uzun zaman önce terkedildiğini
göstermektedir.
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Küçük Bürüngüz
Küçük Bürüngüz Kaya Yerleşimleri

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ KAYA YERLEŞIMLERI

K

öyün 400 m kadar batısında, Koramaz Vadisi’nin
kayalık yamaçlarında bulunan ve kuzey – güney
aksında toplam 200 m uzunluğunda bir hatta
yayılan bu ufak kaya yerleşim grubu toplam olarak
sekiz farklı yapıyı içermektedir. Çoğunun mesken
veya besi yeri olduğu belirgin olan bu yapıların üç
tanesinde tüneller vasıtasıyla ulaşılan ufak savunma
mekanları mevcuttur. Her ne kadar tüm komplekste
sadece bir tek kapı taşı bulunmuşsa da, tünelleri kapı
taşıyla kapamak için oluşturulan üç ayrı ‘operasyon

odası’ tespit edilmiştir. Küçük Bürüngüz’de bulunan
bu kaya yerleşim kompleksi Ağırnas ve Dimitre’de
bulunan benzerlerine oranla çok daha fazla tahrip
olmuş durumdadır. Bu tahribatın sebeplerinden biri
bölgenin tümünde gözlenen defineci faaliyeti olsa
da, bölgedeki kaya çökmeleri ve erozyon Koramaz
Vadisi’ndeki tüm diğer yerleşimlerden daha fazladır.
Çökmelerin yoğunluğu, bu kaya yerleşimindeki bazı
yapıların inşa amacını tahmin edebilmemizi dahi
imkansız kılmaktadır.
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Küçük Bürüngüz
Küçük Bürüngüz Yeraltı Şehri

BEŞİNCİ ARA RAPOR

KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ YERALTI ŞEHRI

K

üçük Bürüngüz’ün içinde tespit edebildiğimiz
yegane yeraltı yapısı bu küçük, tüneli tıkalı ama,
yine de ilginçliğinden hiçbir şey yitirmemiş yeraltı
şehri idi. Bu yapıya “yeraltı şehri” dememizin yegane
sebebi ise ikinci odadaki kuyunun yanında bulunan
kapı taşıdır. Köyün merkezinde ve evlerin altında
bulunan ufak bir girişten ulaşılan bu yapı yaklaşık
34 m2 büyüklüğünde bir oda ile başlamaktadır.

Kuzey kısmındaki olası bağlantıları taşlarla örülerek
iptal edilmiş bu odanın kuzeydoğusundaki tünel de
hafriyatla tıkanmıştır. Bu odanın güneyinde bulunan 27 m2 büyüklüğündeki ikinci odaya 4 m lik bir
tünelle ulaşılmaktadır. Tünelin sonunda yer alan
operasyon odasının kapı taşı ise yerinden çıkartılarak
odanın dibinde bulunan kuyunun ağzını örtmek
için kullanılmıştır.
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Ağırnas
Küçük Bürüngüz Yeraltı Şehri

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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AĞIRNAS

A

ğırnas köyü, Koramaz Vadisi’nin doğu sırtında
yer almaktadır. Vadi, köyün sonunda güneye
doğru kıvrılarak devam etmektedir. Ağırnas köyünün en eski evleri vadiye cepheli bu ön sıradadır ve
bu evlerin arasında 1489 yılında burada doğmuş
olan Mimar Sinan’ın evi de bulunmaktadır. Ağırnas
köyünde bugün mevcut olan en eski yapılar 18. ve
19. yüzyıllara tarihlenmekte ise de köyün kuruluş
tarihi bilinmemektedir.
Öte yandan, Mimar Sinan’ın Ağırnas’ta yaşadığı 1500
yılında köyde 53 gayrimüslim ve 3 Müslüman hane
mevcuttu. 1520 yılında ise bu sayılar 72 gayrimüslim
ve 2 Müslüman hane olarak değişmiştir. Bu ailelerin evlerinin tümünün, aynen Mimar Sinan’ın evi
gibi, vadinin kuzey cephesine iki sokak aralığı ile
sıralanmış yapılar olduğu kesindir. Aradan geçen
yıllar boyunca din değiştirme ve göçler hızlanmış,
1834 yılında köyde yapılan sayımda 145 Müslüman,
28 gayrimüslim hane tespit edilmiştir. 1835 yılında
yaşanan depremde oldukça hasar gören Ağırnas’da
bu tarihlerde iki cami, bir kilise, iki okul ve yedi
bezirhane bulunduğu bilinmektedir. Köy, son yıllarda artan nüfusa paralel olarak kuzeye ve kuzey
doğuya doğru yapılaşmaktadır. Köyün kuzeyinde ve

eski yerleşimlerle yeni yapıların sınırında yer alan
Agios Prokopios Kilisesi 1857 yılında inşa edilmiştir.
İlginç olan husus, vadinin doğu sırtında bulunan
ve iki sokak aralığına sahip tüm bu eski evlerin
altında birbirlerine tünellerle bağlı bir yeraltı yapı
sistemi olmasıdır. Mimar Sinan’ın evinin altında
gördüğümüz bu yeraltı yapı kompleksi iki farklı kata
yayılarak tüm mahalle boyunca devam etmekte ve
civardaki tüm evlerin altına ulaşmaktadır. Mimar
Sinan’ın evinin altındaki tünellerde bulunan iki
adet kapı taşı, bu yapının ilk inşa amacının savunma
amaçlı bir yeraltı şehri olduğunun ispatıdır. Bu
yapının dışında yerleşimde iki farklı yeraltı şehri
daha mevcuttur. Bağlantıları kapatıldığı için araştırılamayan yapılar da olduğu varsayılabilir. Tüm
Ağıırnas’ın altının devasa bir yeraltı şehri olduğunu
varsaymak yerinde olacaktır. Kapadokya’da bu tür
yeraltı şehirlerinin VII ila XI. yüzyıllar arasında
kazıldığı bilinmektedir ve bu yapılar Ağırnas’ın
geçmişinin en az bin yıllık olduğunun bir ispatıdır.
Öte yandan, Ağırnas’ın 500 m batısında, Koramaz
Vadisi’nin kayalık duvarlarında da sayısız kaya
yerleşimi bulunmaktadır.
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Ağırnas
Mimar Sinan Yeraltı Şehri

BEŞİNCİ ARA RAPOR

41

MIMAR SINAN YERALTI ŞEHRI

A

ğırnas’ta, Mimar Sinan’ın doğduğu ve bugün
müze olan evin altında çok büyük bir yeraltı yapısı
bulunmaktadır. Bahsi geçen bu evin restorasyonu
ve çevre düzenlemesi 2006-2008 yılları arasında
Prof. Metin Sözen başkanlığında bir ekip tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında evin altında
bulunan yeraltı yapılarının bir kısmı da temizlenip
düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Bu düzenleme ile
yeraltı şehrinin sadece Mimar Sinan’ın evinin altını
kapsamadığı, Ağırnas’ta bulunan tüm eski evlerin
altının bir ağ şeklinde yeraltı yapılarıyla birbirine
bağlı olduğu anlaşılmıştır. Zaman içinde civardaki
birçok ev sahibi, yeraltından kendi evlerine ulaşılmasını engellemek için bağlantı tünellerini taşlarla
örerek kapatmışlardır.
Mimar Sinan’ın evinin altında bulunan yeraltı yapı
kompleksi iki katta toplam 1.850 m2’lik bir alana
yayılmıştır. Bazı ara bağlantılar iptal edildiği için
bugün Mimar Sinan’nın evinin altında dört farklı
yeraltı yapısı mevcuttur ama, geçmişte bunların
tümünün tek bir yapı olduğu kesindir. Öte yandan,
bugün bile bu yapılardan birinci ve dördüncüsünün
diğer komşu evlerin altına dek devam etmesi ve
birçok farklı noktadan yeryüzüne çıkışının olması,
yüzyıllar önce Ağırnas Köyünde ne denli karmaşık
bir yeraltı yapı kompleksi olduğunun ispatı gibidir.
Yapının, en azından bir dönem, savunma amacıyla
inşa edildiği dördüncü yeraltı yapısında üçü in situ,
dört taş kapı olmasından bellidir. Giriş tünellerini
kapatmak için kullanılan ve dışarıdan açılması
mümkün olmayan bu taş kapıların ikisi; 140 cm ve
155 cm çapları ile, Kapadokya ölçülerinde bile çok
büyüktür. Fakat, zaman içinde savunma kaygısı

kalmayan bu yeraltı yapıları inşa amacını yitirmiş
ve büyük yapısal değişikler geçirmiştir.
Müze-evin hemen yanında bulunan ilk yeraltı yapısına, tavanı taş kemerlerle desteklenen büyük bir
odadan girilerek ulaşılmaktadır. Hem bu yapının
birçok yerinde, hem de civar bazı evlerin altında
sıkça rastlanan bu; beşik tonozlu çatıya sahip büyük
yeraltı odaları olasılıkla köyün bu kısmının en eski
yapılarındandır. Bu, ilk yeraltı yerleşimleri doğuya
doğru farklı odalarla devam etmekte ve –planda da
görüldüğü gibi bazıları bugün taşlarla kapatılmış
dehlizlerle komşu evlerin altına uzanmaktadır.
Ana yapının içinde ve üst kata çıkan merdivenin
altından ulaşılan ikinci yeraltı yapısı iki bağlantısı
taşla örülerek kapatılmış, küçük bir depodur. Bu ufak
yapının ana odasında yerde bulunan ve küplerin
yerleştirilmesi için oyulmuş delikler de bu yapının
amacını göstermektedir. Bu yapının iki farklı duvarı,
komşu evlere uzanan diğer yeraltı yapılarıyla bağlantısının kesilmesi amacıyla, taşla örülmüştür.
Ana binanın yan tarafında, dar bir sokaktan ulaşılan
üçüncü yeraltı yapısı da bağımsız bir diğer depo
alanıdır. Bu yapının uzun zaman önce diğer yeraltı
yapılarıyla bağlantılı olarak kullanılan bir yaşam
alanı olma olasılığı varsa da, bu fonksiyonunu
yüzyıllar önce kaybettiği ve depo olarak kullanıldığı
görülmektedir.
Mimar Sinan’ın evinin altında yer alan yeraltı
yapılarının en büyüğü ve en önemlisi dördüncü
yapıdır. Bu yapının girişinin güneyinde, tavanı beşik
tonozlu yapının altında yer alan ve dökümhane
olduğu düşünülen ocaklar bu yeraltı yapısının en

azından bir dönem atölye olarak kullanıldığını göstermektedir. Dökümhaneden sonra doğuya doğru
devam eden yapı bir evin içinden öndeki sokağa çıkmaktadır. Bu kısıma dek iki katlı inşa edilmiş ve
temizlenerek turizme açılmış olan yapı, bu noktadan sonra küçük bir bağlantı ile civarda bulunan evlerin
altına doğru devam etmektedir. Yeraltı şehrinin bu kısımları temizlenmemiştir ve daha ilginci bazı yeraltı
yapıları komşu evlerde yaşayanlar tarafından hala kullanılmaktadır. Doğuya doğru uzanan son galeri
ise hafriyatla tıkalıdır ve burada bulunan bir diğer taş kapı yapının ilk inşa amacını vurgulamaktadır.
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Ağırnas
Mimar Sinan Yeraltı Şehri
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Ağırnas
Ağırnas Yeraltı Şehri

BEŞİNCİ ARA RAPOR

AĞIRNAS YERALTI ŞEHRI

A

ğırnas’ın girişinde, doğu yamaçta yer alan ve 10
yıldır turizme açık olan bu yapının ilk detaylı
ölçümü ve haritalanması tarafımızdan gerçekleştirildi. Ağırnas’ın 200 m kadar güneyinde yer alan
kayalık bir sırta oyularak inşa edilmiş olan Ağırnas
Yeraltı Şehri, girişinde yer alan ufak kilisesi, erzak
depoları, taş kapıları ve yaşam yerleri ile birlikte
tipik bir Kapadokya tarzı savunma yapısı mimarisine sahiptir.
Kilisenin ardındaki tünellerde gözlenen taş kapılar, kilisenin normal zamanlarda da kullanıldığını
ispatlamaktadır. Kilisenin doğusundan ulaşılan 24
m uzunluğa ve yer yer 4 m genişliğe sahip büyük
salon oldukça etkileyici bir işçiliğe sahiptir. Salonun kuzeydoğusunda bulunan bir diğer giriş iptal

edilmiştir ama girişi savunmaya yarayan taş kapı
yerinde durmaktadır. Salonun güneydoğusunda
doğru 60 m devam eden ana tünelde toplam 11
adet yaşam yeri
/depo odası mevcuttur. Bu odaların tümü, bilinen
diğer Kapadokya yeraltı şehri örnekleriyle karşılaştırılamayacak ölçüde büyük ve ferahtır. Tünelin hemen
hemen orta kısmında yer alan ve dışarıya açılan bir
başka kapı bugün taşla örülerek iptal edilmiştir. Bu
girişten 5 m içeride girişi savunmaya yarayan taş
kapı bugün mevcut değilse de, bu kapının bulunduğu operasyon odası belirgindir. Yeraltı şehrinin
güneydoğusunda, en son kısımda bir başka giriş/
çıkış noktası ve taş kapı daha mevcuttur.
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Ağırnas
Mustafa Bozdemir Yeraltı Şehri
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MUSTAFA BOZDEMIR YERALTI ŞEHRI

A

ğırnas’ın içinde, Mimar Sinan Evi’nden sadece
100 m uzaklıkta yer alan bu yapı Mustafa Bozdemir’in evinin altında yer almaktadır. Ev sahibi
tarafından temizlenerek turizme açılan, ardından
Kayseri Koruma Kurulu’nun 30 Ekim 2014 tarihli
ve 1263 sayılı kararı ile her türlü faaliyeti engellenen bu yapı tarafımızdan ölçülüp haritalanmıştır.
Yukarıda, Mimar Sinan Yeraltı Şehri yazısında da
açıkladığımız gibi; Mustafa Bozdemir Yeraltı Şehri de
tüm Ağırnas’ın altını bir ağ gibi ören yeraltı savunma
yapıları kompleksinin bir parçasıdır.
Olasılıkla XII-XIII. yüzyıllardan sonra amacını yitiren bu savunma yapısı, daha sonraki dönemlerde
depo, ahır vs. gibi amaçlarla kullanılmış olmalıdır.

Bu kullanım değişiklikleri sırasında yapının komşu
evlerin altına doğru uzanan bağlantı geçitleri
taşlarla örülüp kapatılmıştır. Mimar Sinan Yeraltı
Şehri’nde de gördüğümüz gibi, bu yapıda da zaman
içinde ciddi mimari değişikliğe uğramış büyük
salonlar mevcuttur.
Ana girişte ve bu girişin batısında bulunan beşik
tonozlu, yüksek tavanlı üç büyük salon da Mimar
Sinan Yeraltı Şehri’nde bulunanlarla büyük benzerlik göstermektedir. Yapının, savunma amaçlı
ve taş kapılı alt kısımlarının üstünde yer alan bu
büyük salonların günlük yaşam için kullanıldığı
düşünülebilir.
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VADI İÇI KAYA YERLEŞIMLERI (GÜNEY DUVARI)

A

ğırnas’ın 500 m kadar batısında bulunan Koramaz Vadisi’nin batıya bakan duvarında kayalara
oyularak inşa edilmiş oldukça büyük bir yerleşim
mevcuttur. Bu tür kaya yerleşimlerine Kapadokya’nın
farklı yerlerinde rastlansa bile Ağırnas / Koramaz
Vadisi’nde bulunan kaya yerleşimleri, birçok açıdan
yukarıda bahsedilen tüm bu diğer yapılardan farklıdır.

Roma kaya mezarları olmasıdır. Bu yapıların çoğu
bugün ancak giriş kapılarının oyulma tarzı ile ayırt
edilebilmektedir. Mezar odalarının iç yapısı zaman
içinde değiştirilerek farklı kullanım amaçlarına
adapte edilmiş olsa da, bazı odalarda hala klineler
mevcuttur. Vadideki yapıların büyük kısmı ise
mesken, güvercinlik veya ahır/ağıldır.

İlk ve en önemli fark; Ağırnas’da bulunan kaya
yerleşimlerinin yapımının Kapadokya’da bulunan
Zelve veya Çavuşin gibi benzerlerinden çok daha
uzun bir sürece yayılmış olmasıdır. Hem bu yapıların yüzyıllar boyunca değiştirilerek kullanılmaya
devam edilmesi, hem de süregelen erozyonun vadi
duvarlarında yarattığı tahribat dolayısıyla burada
bulunan kaya oyması yapıların çoğunun ilk kazılış
tarihini tahmin edebilmek çok zor olsa da, vadinin
bu kısmında ölçüp haritaladığımız toplam 154
kaya oyması yapının içinde 11 adet Erken Bizans
Dönemi’ne tarihlenen kilise ya da, Ağırnas’ta
bulunanlara ilave olarak 4 farklı yeraltı savunma
yapısı bulunması bu kaya yerleşiminin tarihi hakkında ipucu vermektedir. Ama, asıl ilginç nokta, bu
yapılar arasında bazılarının çok belirgin biçimde

Öte yandan, ‘Giriş’ kısmında da değindiğimiz gibi,
Ağırnas’ta rastladığımız bazı güvercinlikler antik
Roma ‘columbarium’ larına benzemektedir. Roma
İmparatorluğu’nda yaygın olan ve birçok farklı
ülkede bulunan bu yeraltı yapıları ölülerin küllerinin
konduğu kapları muhafaza eden ve duvara oyulmuş
küçük nişlerden oluşan konik yapılardır. Ağırnas
/ Koramaz Vadisi’nde bulunan güvercinliklerin en
az dördünün antik çağda kazılmış columbarium’lar
olduğunu düşünüyoruz.
Ağırnas / Koramaz Vadisi’nde bulunan bu kaya
yerleşimlerinin Kapadokya’daki benzerlerinden bir
diğer farkı ise büyüklüğüdür. 154 kaya oyma yapısıyla vadinin sadece bu kısmı bile benzerlerinden
kat be kat büyüktür.
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KUZEY DUVARI KAYA YERLEŞIMLERI

K

oramaz Vadisi’nin bu kısmı diğer çalışmadan
sonra, ayrı bir proje olarak ölçülmüş ve haritalanmıştır. Vadinin Ağırnas tarafından girişi ile
başlayan bu kaya yerleşim grubu buradan itibaren
güneye doğru devam etmektedir. Duvarın en kuzey
noktasında bulunan dört farklı kaya yerleşimi bugün
de besi yeri olarak kullanıldığı için ölçülememiştir.
Vadinin kuzey ucunda yer alan bu dört yapı dışında
bu duvarda, güneye doğru toplam 34 farklı kaya yapısı
araştırılmış ve haritalanmıştır. Yapılar, Koramaz
Vadisi’nin güneye doğru uzanan tüm diğer kaya
yapıları ile benzer mimari özelliklere sahiptir ve
çoğu zaman içinde büyük değişikliklere uğramıştır.
Çalışılan bu yapılar arasında, tümü üst kotta yer alan
üç farklı kaya oyması kilise bulunmaktadır. Duvarın

hemen hemen orta kısmında, 16x4,5 m ölçülerinde
büyük bir salon mevcuttur. Bu yapının batı duvarının
önünde bir baca vasıtası ile ulaşılan kilisenin ana
girişi molozla tıkanmıştır. Olasılıkla inşasından çok
sonraları güvercinliğe dönüştürülmüş, bu aşamada
giriş kısmı tıkanarak bir baca açılmış olmalıdır. Bu
kilisenin yanında ve aynı kotta çift apsisli küçük
bir şapel mevcuttur. Duvardaki yapıların arasında
bulunan ve savunma amaçlı kazıldıkları belirgin olan
tünellerin birisinde kapı taşı mevcut olsa da tümü
tıkalıdır, yapıların en kuzey ucunda yer alan kapı
taşının ardında bulunan savunma yapısı ise yanına
yakın zamanda kazıldığı belirgin olan bir besi yeri
ile tahrip olmuştur.
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KUZEYDOĞU DUVARI KAYA YERLEŞIMLERI

K

oramaz Vadisi’nin Ağırnas yakınlarında bulunan
tüm kaya yerleşimleri vadinin batı duvarlarına
kazılmışsa da bunun ufak bir istisnası vadinin kuzeydoğu duvarında yer alan az sayıda kaya yerleşimidir.
Vadinin bir çatal yaptığı noktada ve köyün yeni inşa
edilmiş evlerinin altında bulunan bu yedi kaya yerleşimi birkaç farklı açıdan ilginçtir. Kompleksin en
güneydoğu ucunda, oldukça tahrip olmuşsa da hala
bazı freskleri görülebilen çift apsisli ufak bir kaya
kilisesi mevcuttur. Toplam 66 m2 yüz ölçümüne
sahip ve tavanı ana kayaya oyulmuş tek bir sütunla
desteklenen bu kaya oyması kilisenin kuzey nefi
güneydekinden belirgin şekilde daha büyüktür. Her
iki apsisin de önündeki zemine kazılmış silo benzeri
yeraltı yapıları mevcuttur.

Duvardaki diğer kaya yapılarının çoğu mesken veya
besi yeri olsa da duvarın kuzey ucunda bulunan
son kaya oyması yapı bölgede bulunan en büyük
güvercinliktir. Her birisi 12’şer metre uzunluğa
sahip iki odaya ayrılmış bu büyük yapının tüm
duvarlarını kaplayan nişlerdeki özenli işçilik,
nişlerin diğer güvercin nişleri gibi oval değil ama
üçgen bir tavanı olması ve aralarda rastlanan,
normal güvercin yuvalarından daha büyük, Roma
döneminde ölülere armağan sunmak için açılan
nişlere benzer kovuklar yapının ilk inşa amacının
bir ‘columbarium’ olabileceğini düşündürmektedir.
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KARŞI KAYA KILISESI

İ

smi bilinmeyen bu kiliseye “Karşı Kaya Kilisesi”
dememizin sebebi yapının, Koramaz Vadisi’nin
doğu yamacında yer alması ve bu yapı dışında,
Koramaz Vadisi’nin Ağırnas kısmındaki tüm kaya
oyması yapıların vadinin karşı, batı duvarında
bulunmalarıdır. Doğu duvarında tek başına duran
bu ufak kiliseye kayalara oyularak açılmış bir avludan

girilmektedir. Avluda üç farklı mezar vardır. 7x 2.30
m ölçülerindeki dikdörtgen plana sahip kilisenin
nal şeklindeki apsisinde ana kayadan oyulmuş bir
altar ve nefin kuzey duvarında üç adet yarım daire
şeklinde oyulmuş niş mevcuttur. Kilise duvarlarında
herhangi bir fresk gözlenmemiştir.
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DIMITRE (TURAN)

K

oramaz Vadisi, Ağırnas’tan 4 km sonra Dimitre,
bugünkü ismiyle Turan köyüne ulaşmakta.
Vadideki diğer altı köyden farklı olarak, Turan köyü
16. yüzyıl başlarına ait her iki tahrir defteri kayıtlarına göre tümüyle Müslümanmış. 1500 yılına ait
kayıtlarda 37 hane, 1520 kayıtlarında ise 48 hane
bulunduğu belirtilmektedir. 1831 yılında yapılan
nüfus sayımında ise köyde 119 hane bulunmaktadır. Bu tarihte Dimitre, Koramaz Vadisi’ndeki tüm
diğer köylerden daha kalabalıktı. Daha sonraki yıllar
boyunca yapılan tüm sayımlarda köyün nüfusu
hemen hemen aynı kalmıştır.
500 yıldır tümüyle Müslüman olan bu köyün eski
ismi olan “Dimitre” nin 1500’lü yıllardan çok daha
eskiye dayanma olasılığı var. Kaldı ki, daha sonradan
meskene çevrilmiş eski kaya oyması yapıların içindeki tünellerde “taş kapı” ların mevcudiyeti bunların

savunma amaçlı inşa edildiklerinin ispatı ve tüm
Kapadokya’da gözlendiği gibi, bu yeraltı yapıları VII.
yüzyılda başlayan Arap akınlarına karşı kendilerini
savunmak için Hristiyanlar tarafından kazılmıştır.
Köyün, 1916 yılına dek Dimitre olan isminin Turan’a
değişmesi tümüyle Yunus Bekir’in kişisel çabalarıyla
olmuştur. Köyün en önemli sakinlerinden olan Yunus
Bekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeliği dolayısıyla
gençliğini köyünden, hatta yurdundan uzakta,
kaçak olarak geçirmiş ve ancak 32 yaşında köyüne
dönebilmiştir. 1900 yılından sonra hem köyünde,
hem de Kayseri civarında yaptığı birçok eğitim ve
sanayi atılımlarının yanı sıra, yayın hayatına 1910
yılında başlayan ve Kayseri’de yayımlanan ilk Türkçe
gazete olan “Erciyes”in basımına da öncülük etmiştir.
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KAYA YERLEŞIMLERI

E

ski Dimitre köyü, Koramaz Vadisi’nin ana hattında değil, doğuya doğru uzanan bir yan kolun
kuzey yamacında yer almaktadır. Bu bölge, Koramaz
Vadisi’nin tüm güzergahı boyunca sahip olduğu en
derin noktadır. Dimitre çatalında vadinin derinliği
80 metreye ulaşır. Bu çatalın Dimitre önlerine dek,
yaklaşık 900 m kadar devam eden geniş ve derin yan
vadi kolundaki duvarlarda bulunan kaya yerleşimleri
Ağırnas civarındaki yapılar ile karşılaştırılamayacak
kadar fazladır. Bunun sebebi ise, Ağırnas’tan farklı
olarak, Turan köyü sakinlerinin yakın zamana dek
bu kayalara oyulmuş yapılarda yaşamalarıdır. Köy,
kaya çökmeleri dolayısıyla yaşanmaz hale gelince,
1966 yılında şimdiki yerleşim yerine, platonun
üzerindeki düzlüğe taşınmıştır.
Bu farklılıktan dolayı Dimitre’nin kaya yerleşimleri
hem Ağırnas’tan daha fazladır, hem de daha çok
değişime uğramıştır. Zaman içinde orijinal yeraltı
yapıları tekrar tekrar değiştirilmiş ve hatta üzerlerine
taş kesme evler inşa edilmiştir. Köyün 1966 yılında
yeni yerine taşınması sırasında ev sahipleri terk
ettikleri bu evlerin taşlarını da söküp yeni evlerinin
inşaatında kullanmışlar. Eski Dimitre’de bulunan
ve çoğu birkaç yüzyıllık olan bu taş kesme evlerin
taşlarının sökülerek yeni yerleşime taşınması dolayısıyla vadi duvarı bugün bir harabe görüntüsündedir. Öte yandan; bir kısmı sökülmüş, diğer bazıları
ise kısmen terk edilmiş taş evlerin oluşturduğu bu
harabenin ardında müthiş bir görüntü mevcuttur.
Üstlerine inşa edilmiş taş evlerin ortadan kalkması
altlarındaki eski kaya oyması yapıların gün ışığına
çıkmasını sağlamış.
Bazıları tüm duvar yüksekliği boyunca; üç kat
devam eden ve iç bağlantıları kayaya oyulmuş
merdivenlerle sağlanan bu kaya oyması yapıların

bir kısmı daha sonraları önlerine inşa edilen ve
bugün artık var olmayan taş evlerle bütünleşerek
ilk inşa fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Bölgedeki
çalışmamız sırasında, önündeki ve ardındaki tüm
yapıların yıllar önce söküldüğü, sökülmeyen kısımların ise çöktüğü bir evin arkasındaki dehlizleri
ölçmeye hazırlanırken ziyaretimize gelen yaşlı bir
köy sakini bu yapının rahmetli halası Dudu Güzay’ın
evi olduğunu ve çocukluğunun bu evde geçtiğini
söyledi. Öte yandan; Dudu Hanım’ın 50 yıl öncesine
dek mesken olarak kullandığı evinin tünellerinde
iki tane devasa kapı taşı mevcuttu. Anlaşılan o ki;
savunma amaçlı kazılmış bir yeraltı şehri, ihtiyaç
ortadan kalkınca mesken/depo haline getirilmişti.
Benzer örnekleri Koramaz Vadisi’nin hemen her
noktasında görülebilen, kayalar içinde yüzlerce yıl
boyunca sürekli yaşıyor olmanın bir geleneği bu;
yeraltı yapıları değişen ihtiyaçlara paralel olarak
sürekli değiştiriliyorlar.
Koramaz Vadisi’nin güney çatalında bulunan Eski
Dimitre yerleşimindeki bu çalışmamız sırasında
toplam 229 kaya yerleşimi tespit edildi, ölçüldü ve
haritalandı. Çoğu mesken, besi yeri ve güvercinlik
olan bu yapılar arasında 7 kilise ve 6 yeraltı savunma
yapısı da vardı. Tüm bu sayılar göz önüne alındığında, Eski Dimitre Köyünün Türkiye’de şimdiye
dek araştırılmış en büyük kaya yerleşim kompleksi
olduğu aşikardır.
Öte yandan, vadi duvarının üstündeki kayalık platoda
taşlara oyulmuş onlarca kaya mezarı da bulunmaktadır. Olasılıkla Roma veya Bizans dönemlerine ait
olan bu mezarların sayısı; Ağırnas dahil, Koramaz
Vadisi’nin farklı kısımlarında rastladıklarımızdan
çok daha fazladır.

73

74 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
BEŞİNCİ ARA RAPOR

Dimitre (Turan)
Kaya Yerleşimleri

75

76 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
BEŞİNCİ ARA RAPOR

Dimitre (Turan)
Kaya Yerleşimleri

77

78 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
BEŞİNCİ ARA RAPOR

Dimitre (Turan)
Kaya Yerleşimleri

79

80 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri

Vekse
Kaya Yerleşimleri

BEŞİNCİ ARA RAPOR

81

VEKSE

K

oramaz Vadisi’nin Dimitre’den bir sonraki durağı
ise 2.5 km batıda bulunan ve tüm bu vadinin en
ufak köyü olan Vekse. Koramaz Vadisi’nin güney
yamacında, Kanlıhöyük Tepesi’nin eteklerinde
kurulu olan bu yerleşimin yüzlerce yıllık olduğu
bilinmektedir ve misafir olduğumuz bir evin altında
bulunan yeraltı şehri de bunun bir ispatıdır. Vadinin
karşı yamacı ise yaklaşık 10 m yüksekliğinde, boydan
boya bir duvar gibi uzanan kırmızı renkli volkanik
kayaçla kaplıdır. Bu kayalık duvardaki sayısız kaya
yerleşiminin pencere ve kapı deliklerinden esinlenen
Vekseliler buraya “Yedi Delikler” ismini vermişler.
Vekse, yapısal açıdan Ağırnas’a ve Küçük Bürüngüz’e
çok benziyor: Vadinin bir yamacında bugünkü köy,
diğer yamacında ise kaya yerleşimleri var. Normal
koşullarda vadi duvarındaki kaya yerleşimlerinin
köyün kendisinden daha eski olması beklenirken
Vekse’de, aynen Ağırnas’da olduğu gibi, hem köyün
içinde hem de vadi duvarındaki yerleşimlerde yeraltı
savunma yapıları ve kaya oyması kiliseler mevcut.
Bu da; Ağırnas gibi, Vekse’nin de en azından X. – XI.
yüzyıllara kadar Koramaz Vadisi’nin her iki yamacında birden yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.
Vekse’de Koramaz Vadisi’nin içi tarımsal açıdan
çok zengin. Aynı vadideki diğer tüm yerleşimlerden farklı olarak burada vadinin her iki yamacı da
teraslanmış ve meyve – sebze tarımı yapılıyormuş.
Vekse’lilerin ‘kama’ dedikleri bu teraslarda yapılan
tarım bugün eskiye oranla hayli azalmış olsa da
hala devam ediyor.

Osmanlı Devleti’nin önemli bir sancağı olan Kayseri’nin tahrir defterleri 600 yıl öncesine dek uzanmaktadır. Dolayısıyla; 1500 lü yıllardan bu yana
Koramaz Vadisi’ndeki tüm bu köylerde yaşayan
nüfusu biliyoruz. 1830 yılından sonraki kayıtlar
ise çok daha kapsamlıdır. O yıllarda Ağırnas,
Dimitre, Vekse ve Isbıdın köylerinde temel eğitim
veren okullar vardı. Çocuklarına bu ‘temel eğitim’
den fazlasını isteyen aileler ise onları Kayseri’ye ve
İstanbul’a gönderiyorlardı. Hem bu eğitime gidenlerin gittikleri şehirlerde kalmaları hem de köylerin
zengin eşrafının şehirlere göçmesi sonucu köyler
boşalmaya başlamıştı. Eski kayıtlar, 19. yüzyılda
Kayseri’de yaşayan zengin Hıristiyanların bu köylerdeki eski evlerini yazın geldikleri birer sayfiye
evi olarak kullandıklarını belirtmektedir.
Başka yerlere göç etmiş olsalar bile, bu köylerin eski
sakinlerinin gönüllerinin hep eski köylerinde olduğuna dair somut belgeler vardır. İstanbul’da yaşayan
Vekse’liler tarafından kurulan ‘Vekse Yardım Derneği’nin 1890’lı yıllarda köyün sokaklarına kaldırım döşettiğini, çeşmeler yaptırdığını ve Koramaz
Vadisi’nde, değirmenin yanında bulunan ve bugün
de kullanılan taş köprüyü inşa ettirdiğini biliyoruz.
Ağırnas ve Dimitre’den farklı olarak, Koramaz
Vadisi’nin Vekse önünde uzanan duvarlarında
fazla bir kaya yerleşimi bulunmamaktadır. Kuzey
ve güney duvarlarında tespit edilmiş toplam kaya
oyması yapı sayısı sadece 12’dir ve olasılıkla tüm
diğer kaya yapıları mevcut köyün yeni evlerinin
altında kalmıştır.
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VEKSE KAYA KILISESI NO: 1

V

ekse’nin 400 m kadar güneydoğusunda, Koramaz
Vadisi’nin dışında kalan kayalık bir tepenin üzerinde bulunan bu büyük kaya kilisesi oldukça farklı
bir mimariye sahiptir. Doğu – batı aksında uzanan
dikdörtgen planlı yapıya kuzey yönünde açılmış
bir kapıdan girilmektedir. Girişin tam karşısında,
güney duvarına kazılmış, önünde bir mezar bulunan
küçük apsisin dışında nefte karşılıklı iki duvarda
nişler mevcuttur. Kemerli tonozlarla desteklenmiş

yüksek kubbe nispeten sağlam durumdadır. Kilisenin
tümünde ve nal şeklinde kazılmış ana apsis duvarlarında herhangi bir fresk mevcut değildir. Normal
bir kilisede bulunması beklenen iki yan koldan
sadece güneye bakan tek bir transept mevcuttur ve
bu transeptte bir yan apsis daha vardır. Olasılıkla,
kuzey kısmındaki kaya bloğu sol transept kazılmasına
izin vermeyecek kadar ince olmalıdır.
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Vekse
Vekse Kaya Kilisesi No: 2

BEŞİNCİ ARA RAPOR

VEKSE KAYA KILISESI NO: 2

G

ünümüz Vekse yerleşiminin kuzeyinde, Koramaz
Vadisi’nin kuzey duvarı boyunca beş farklı kaya
oyması yapı mevcuttur. Bu yapıların üçü kilise, diğer
ikisi ise oldukça büyük ve kullanım amacı çok belirgin
olmayan yapılardır. Tarafımızdan Vekse Kaya Kilisesi
No 2 olarak isimlendirilen bu, nispeten büyük kilise
bir kaya oyma yapının ana kayanın doğal formuna
adapte edilmesinin güzel bir örneğidir. Tek sütunla

desteklenmiş 3.8 x 6 m ölçülerindeki nefin doğusundaki kayada iki adet yuvarlak kemerli niş mevcuttur.
Ana apsis ise batısında bulunan yan apsise bir geçitle
bağlanmaktadır. Her iki apsisin önünde basit birer
templon duvarı mevcuttur. Görünürde hiçbir fresk
kalıntısı olmayan bu kiliseyle aynı yamaçta bulunan
Vekse Kaya Kilisesi No 3 arasındaki toplam uzaklık
200 m kadardır.
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Vekse
Vekse Kaya Kilisesi No: 4

BEŞİNCİ ARA RAPOR

VEKSE KAYA KILISESI NO: 3

V

ekse’de bulunan kaya kiliseleri arasında en fazla
tahrip olmuş yapı olasılıkla bu kaya kilisesidir.
Tek apsisli, nefi destekleyen sütunlarının sadece ikisi
sağlam kalmış, 8 m ana aks uzunluğuna sahip bu
ufak kilise zaman içinde o denli büyük değişimler
ve tahribatlar yaşamış ki orijinal mimarisini tahmin
edebilmek bile çok zordur. Öte yandan, güney duvarı
ve bu duvarda yer alan nişleri orijinal kabul edersek
kilisenin asimetrik mimarisi de oldukça ilginçtir.
Girişin doğusunda duvara oyulmuş, hemen hemen
birer metre çapında, amacı belirsiz olan iki girinti
ise kilisenin orijinal mimarisine ait değildir ve ola-
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VEKSE KAYA KILISESI NO: 4
sılıkla daha sonraki bir tarihte, kilise güvercinliğe
çevrilirken kazılmış olmalıdır. Girişin tam karşısına
denk gelen duvardaki güvercin yuvaları ve apsisin
önündeki baca bu faaliyetin delilleridir. Olasılıkla
asıl amaç, bu kaya kilisesinin kuzeydoğusuna kazılmış, 6 m çapa sahip büyük güvercinliği bir delikle
kilisenin apsisine bağlayıp kiliseyi de güvercinliğe
çevirerek daha fazla verim elde etmekti. Kilisenin
apsisinin güney duvarının çökmesi ve yapının bu
noktada tümüyle yer yüzüne açılması bu projeyi
engellemiş olmalıdır.

V

ekse’nin kuzey kayalığının dışında yer alan bir
diğer kilise ise köyün doğusuna, Koramaz Vadisi’ne doğru devam eden ve kayalık yamacın yanından
geçen yolda bulunan bu yapıdır. Hem köyün, hem
de kuzeydeki kayalık duvarın oldukça uzağında
kazılmış bu kilisenin ana girişi çökmeler ve hafriyatla kapanmış durumdadır. Kayalıkta, yaklaşık 2 m

yüksekte bir delikten girilebilen kilisenin apsisinde
de çökme mevcuttur. Yaklaşık 8 m uzunluğa sahip
bu yapının nefine paralel ve aynı uzunluğa sahip
ikinci bir galeri daha bulunmaktadır. Neften ana
kayaya oyulmuş iki sütun/blokla ayrılan bu galeri
bir tür yan nef olmalıdır.
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Vekse
Vekse Kaya Yerleşimi

BEŞİNCİ ARA RAPOR

VEKSE KAYA KILISESI NO: 5

V

ekse’nin kuzey kayalığında doğuya doğru en
son yapı Vekse Kaya Kilisesi No 5’tir. Yamacın
üstünde, hemen hemen kaya duvarın ortalarında
yer alan bu kiliseye oldukça düzgün kazılmış ve
duvarlarında nişler bulunan kaya oyması bir avludan
geçilerek girilmektedir. 7.5 m uzunluğa sahip kilisenin her iki duvarında dikdörtgen planlı ve kemerli
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VEKSE KAYA YERLEŞIMI
üç büyük niş mevcuttur. At nalı şeklindeki apsisin
doğu duvarında yine ana kayaya oyulmuş bir sunak
vardır. Kilisenin içinde, batı yönünde kazılmış ve bir
havalandırma bacasına sahip, kareye yakın planı
olan odanın amacı ise belirsizdir. Zemini tavandan
dökülen hafriyatla dolu olan bu odanın duvarlarında
niş mevcut değildir.

K

oramaz Vadisi’nin bu kısmında bulunan sayısız
kaya yerleşimi içinde bu; ana kayada üç etkileyici
penceresi olan yapı oldukça dikkat çekicidir. Daha
önce değinilen 2 ve 3 nolu kiliselerin arasında bulunan
bu yapının, hem ‘salon’ denilebilecek kadar büyük
dört odası olması, hem de kuzey odası hariç hiçbir
odanın duvarında niş bulunmaması bir mesken
olmadığını düşündürse de, büyük emeklerle ve
oldukça ihtimamlı bir işçilikle kazılmış bu yapının
işlevi belirsizdir. Girişte karşılaşılan ilk mekan 29
m2, bunun kuzeyindeki diğer mekan ise 25 m2’dir
ve sadece bu iki oda bile bir kaya oyma ‘mesken’
için gereksiz derecede büyüktür. Giriş mekanının
ortasında bulunan hafriyat tavan çöküntüsü değildir

ve olasılıkla daha geç bir tarihte dışarıdan buraya
taşınmış, orta pencere de aynı dönemde örülerek
kapatılmış olmalıdır. Giriş odasından farklı olarak,
tavanı beşik tonoz şeklinde kazılmış kuzey odasının
güney duvarında iki tane birer metre eninde ve
derin niş mevcuttur. Duvarlarında ve tavanında
ciddi çatlaklar olan ve çökme tehlikesi bulunan bu
odanın yüzeye açılan bir havalandırma bacası da
vardır. Doğu kısmındaki nispeten yeni ve düzgün taş
duvarları göz önüne alarak, batıdaki odadan sonra
bir geçitle ulaşılan güneybatıdaki son odanın ana
yapıdan daha geç bir tarihte kazıldığını varsayabiliriz.
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Vekse
Vekse Güvercinlik

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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VEKSE GÜVERCINLIK

V

ekse Kaya Kilisesi No 2 nin yaklaşık 50 m kadar
doğusunda yer alan bu yapı daha sonraki dönemlerde güvercinlik olarak kullanılmaya çalışılmışsa da
asıl kazılma amacının mesken olduğunu düşünebiliriz. Üç kata yayılmış bu büyük yapının giriş ve orta
katlarında tavan / taban göçükleri mevcuttur. Ayrıca,
orta katında tavandan kopan çok büyük kaya blokları
duvarlarına güvercin yuvaları oyulmuş iki büyük
odanın girişlerini neredeyse tıkamış durumdadır.

Bu kattan batıya, bir üst kata doğru devam eden
tünel savunma amaçlı kazılmış olmalıdır. Her ne
kadar tünelde bir kapı taşı mevcut değilse de bu taşın
yerleşebileceği bir ‘operasyon odası’ mevcuttur. Bu
tünel, ön duvara açılmış bir penceresi de olan, ters L
şeklinde büyük bir salona ulaşmaktadır. Pencere bu
yapının giriş kotundan 7 m yüksektedir. Bu salonun
batısına doğru devam eden bir diğer tünel ise 6.5 m
sonra ufak bir oda ile sonlanmaktadır.
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Vekse
Vekse Güney Duvarı Yapıları

BEŞİNCİ ARA RAPOR

VEKSE GÜNEY DUVARI YAPILARI

V

ekse’nin Koramaz Vadisi’ne inen yolu üzerinde,
köyün son evinden 50 m kadar sonra yüksek
bir kaya duvar mevcuttur. Yer yer 14 m yüksekliğe
ulaşan ve batıya doğru 500 m kadar devam eden bu
duvarın köye yakın kısmına kazılmış dört farklı kaya
oyması yapı mevcuttur. Doğuya doğru ilk yapının;
geniş bir avlunun ardından ulaşılan, basamaklı bir
girişi olan tek büyük bir odası ve odanın girişe göre
karşı duvarına kazılmış tek büyük nişi ile bir besi
yeri veya depo olmadığını düşünüyoruz.
Diğer yandan, bu ilk yapıdan 24 m sonra karşımıza
çıkan ikinci kaya oyması yapının ise bir besi yeri
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yapının girişteki
ilk odası nispeten düzgün kazılmışsa da bu odadan
doğuya doğru devam eden ve zemini alüvyonla dolu
olan ikinci kısım oldukça kaba bir işçiliğe sahiptir.
İkinci yapının 8 m batısında bulunan ve dar bir
tünelle başlayan üçüncü yapı ise olasılıkla yarım
bırakılmış bir savunma yapısı olmalıdır. 7.5 m

uzunluğunda ve 90 cm genişliğindeki bu tünel 40
m2 büyüklüğünde bir odaya açılmaktadır. Tünelin
odaya açıldığı noktada girişi kapamak için kullanılan
kapı taşının destek bloğuna benzer bir kaya bloğu
mevcuttur. Öte yandan, aynı odaya ulaşan ve ilk
tünele paralel ikinci tünel ise oldukça işlevsizdir.
Vekse güney duvarında bulunan dördüncü ve son
yapı ise bir güvercinliktir. Koramaz Vadisi’nde;
Subaşı’ndan Isbıdın’a dek kayalara oyulmuş sayısız
güvercinlik mevcuttur ama bunların hiçbirisini
Vekse’deki bu güvercinliğin işçiliği ve güzelliği ile
karşılaştırabilmek mümkün değildir. Üç kademede
yaklaşık 18 m2 alana sahip, tavanı tek bir sütunla
desteklenmiş bu küçük yapının sadece ana gövdesi
değil, nişlerinde dahi gözlenen özenli işçilik, bu
yapının güneybatı köşesindeki baca açılarak bir
güvercinlik haline getirilmeden çok önce, Roma
Dönemi’nde bir columbarium olarak kazıldığını
düşündürmektedir.
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Isbıdın
Vekse Güney Duvarı Yapıları

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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ISBIDIN

İ

smi 1960 lı yıllarda değiştirilen ve bugün Bağpınar ismini taşıyan bu köy Koramaz Vadisi’nin en
batısında yer alan, bir anlamda vadinin son köydür.
Vadideki diğer tüm köylerin aksine Bağpınar, vadinin
güney değil, daha az eğimli olan kuzey yamacına
kurulmuştur.
Başbakanlık Arşivi’ndeki Tahrir Defteri kayıtlarına
göre bu köyün 1500 yılında yapılan sayımında
toplam 19 hane tespit edilmiş ve bu hanelerin 15’inin
gayrimüslim olduğu belirtilmiştir. 1520 sayımında
ise hane sayısının 35’e çıktığı, gayrimüslim hane
sayısının ise 23 olduğu bilinmektedir. 1831 yılı
kayıtlarında ise köyde mevcut 94 hanenin tümü
Müslüman’dır. Koramaz Vadisi’nde bulunan diğer
köylerde olduğu gibi Isbıdın’da da en yaygın meslek

grubunun nakkaşlık olduğu ve yüzyıllar boyunca
bu köylerin esnafının yapı işlerinde çalışmak üzere
İstanbul ve başka şehirlere göç ettikleri bilinmektedir.
Köyün, Koramaz Vadisi’nin her iki duvarına kazılmış 14 farklı kilisesi vardır. Bu denli ufak bir köyün
bu kadar çok kilisesi olması ne denli garipse, aynı
kayalık yamaçta 3 -4 ufak kaya oyması yapı dışında
fazla bir mesken vs. olmaması da aynı derecede
gariptir. Vekse’de gözlemlediğimiz gibi, Isbıdın’da
da tüm eski kaya oyması yerleşimlerin bugünkü köy
yapılarının altında bulunması olasıdır. Öte yandan,
böyle olduğunu varsaysak bile, 1500 yılında 19 hane
olan bir köyün X. – XI. yüzyıllarda kayalara kazınmış
14 kilisesi olmasını açıklayabilmek zordur.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 1

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 1

I

sbıdın Köyünün güneybatısında, Koramaz Vadisi’ni geçen köprünün yanındaki kayalık sırtta
bulunan bu küçük kaya kilisesi Kayseri’de şimdiye
dek rastladığımız yegane freskli kilise idi. Kilisede
sadece son bir yıl içinde gözlemlediğimiz defineci
tahribatı inanılmaz boyutlardadır. Öyleki; Prof.
Nilay Çorağan Karakaya’nın 2013 yılında Kayseri
Ansiklopedisi C. 3 sayfa 248’de “Isbıdın Kaya Kilisesi”
başlığıyla yayımladığı ve aşağıda alıntıladığımız
maddesinde bahsi geçen fresklerin neredeyse tümü
artık yok olmuştur.
“Kilise, Isbıdın (Bağpınar) köyünü içine alan vadide,
köyün batısında, vadinin güney yamacında yer alır.
Kilisenin bulunduğu Isbıdın köyüne 3 km mesafededir.
Yol seviyesinden 15 m kadar yükseklikteki yamaca
oyularak yapılmıştır. Kilise mimarisi, tipik haç plan
şemasındadır. Kuzeyde küçük bir narteks yer alir.
Haç kollarının birleştiği merkezi bölüm kare planlı
olup, üzeri pandantiflerle geçilen kubbe ile örtülüdür.

Dikdörtgen şeklinde ve beşik tonozla örtülü haç kolları
boyut olarak farklılık göstermektedir.
Kilisenin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşe odaları vardir.
Bemayı olusturan haç kolunun doğusunda, yarım yuvarlak apsis ve kuzeydoğuda prothesis yer alir. Kilisenin
güneyinde köşe odaları ile güneydoğuda diakonikon
hücresinin bulunmadığı dikkati çeker.
Kilisenin duvar ve örtü sisteminde duvar resimleri
mevcuttur. Yapıda; Müjde, Meryem’in Elizabeth’i
Ziyareti, Beytüllahim’e Yolculuk, İsa’nin Doğumu ve
İlk Banyosu, Üç Çobana Meleğin Görünmesi ve Üç
Müneccim Kralın Gelişi, İsa’nin Mabede Takdimi,
Vaftiz, Lazarus’un Dirilişi, İsa Çarmıhta ve Çarmıhtan
İndiriliş, Anastasis (İsa’nin Cehenneme İnişi), İsa’nın
Göğe Yükselişi, Koimesis (Meryem’in Ölümü) gibi İncil
ve Apokrif kaynaklı sahneler ile Eleousa ve Hodegetria
Meryem’den oluşan sembolik tasvirler, tek aziz piskopos ve martir figürleri vardir. Duvar resimleri XI-XIII.
yüzyıllara tarihlenmektedir.”
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kiliseleri No: 2, 3 ve 4
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ISBIDIN KAYA KILISELERI NO: 2, 3 VE 4

I

sbıdın Kaya Kilisesi No 1’in kuzeyinde, köprünün
tam karşısındaki kayalık yamaçta birbirlerinden
10-15 m ile ayrılan ve mimari açıdan birbirlerine çok
benzeyen üç kilise bulunmaktadır. Batı yönündeki 2
numaralı kilise, diğer ikisi gibi, kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda ve amorf dikdörtgen planlıdır. Tavan
beşik tonozludur ve at nalı şeklindeki apsisin önünde
açılan defineci çukuru dolayısıyla naos hafriyatla
doludur. Kısmen duvarlarda ve arşitrav üstünde
açılan sayısız küçük niş ve girişin karşında bulunan
baca, kilisenin bir dönem güvercinlik olduğunu
göstermektedir.

Bu kiliseden güneydoğuya doğru, yine aynı kayalık
sırtta Isbıdın Kaya Kilisesi No 3 bulunmaktadır. 2
numaralı kiliseden farklı olarak, bu yapının batı
girişinin önünde, daha sonraları güvercinliğe çevrilmeye çalışılmış bir narteks mevcuttur. Kilisenin
hem güneyden, hem de narteksten girişi vardır.
Naosun her iki duvarında birer, yuvarlak kemerli
dikdörtgen niş bulunmaktadır.
Isbıdın Kaya Kilisesi No 3’ün 15 m kadar güneydoğusunda ise oldukça düzgün bir mimariye sahip narteksi
ile birlikte Isbıdın Kaya Kilisesi No 4 bulunur. Yapı,
diğer iki kilise ile aynı şekilde, at nalı biçiminde bir
apsise ve beşik tonozlu bir tavana sahiptir.

Isbıdın Kaya Kilisesi No 2

Isbıdın Kaya Kilisesi No 2

Isbıdın Kaya Kilisesi No 3

Isbıdın Kaya Kilisesi No 4
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Isbıdın Kaya Kilisesi No: 6
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ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 5

K

iliseye, güney yönünde ve vadiye bakan kayalık
yamaçta bulunan bir kapıdan girilmektedir. Yapı,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda, 7.5 x 2.5 ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Yapının tavanı beşik
tonozludur ve naosun kuzey duvarında yan yana
sıralanmış dört adet kare biçimli, yuvarlak kemerli
niş ve bir transept bulunmaktadır. Vekse Kaya
Kilisesi No.1’de de olduğu gibi, olasılıkla kilisenin
güney kısmındaki kaya bloğu buraya bir transept
kazılmasına izin vermeyecek kadar ince olduğu için
tek transeptle yetinilmiştir.
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ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 6
Bugün hiçbir freski bulunmayan bu küçük kilisenin
yegane özelliği apsis ile nefi ayıran pencereli templon duvarıdır. Erken Dönem Ortodoks kiliselerinde
gözlenen bu mimari öğeye, ana kayaya oyma güçlüğü dolayısıyla Kapadokya kaya kiliselerinde fazla
rastlanmamasına karşın sadece bu yerleşimde üç
farklı kilisede birden gözlenmesi oldukça ilginçtir.

I

sbıdın Köyünün yaklaşık 600 m batısındaki bu
kaya kilisesi kuzeydeki kayalık duvarın en son
yapısıdır. Kilise, ana kayadan oyulmuş bir sütunla
desteklenen tavanı ile oldukça büyük bir ön avluya

sahiptir. Isbıdın Kaya Kilisesi No.5’de olduğu gibi bu
kilisede de pencereli bir templon bulunmaktadır.
Narteks olarak da kabul edilebilecek giriş avlusunun
tavanı düz olmasına karşın, kilise beşik tonozludur.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 8
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ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 7

I

sbıdın’ın en doğu ucunda, kayalık bir yamaçta
bulunan bu yapı kompleksi birbirine paralel olarak
kazılmış beşer metre uzunluğunda iki küçük kilise
ile, onlara dikey olarak kazılmış toplam 14 m uzunluğunda bir yapıdan oluşmaktadır. Mimari şekli ile
Isbıdın Kaya Kilisesi No.4’ü andırmakta ise de hem
büyüklük, hem de çift kilisesiyle bu diğer yapıdan
oldukça farklıdır. At nalı şeklinde apsislere sahip
iki küçük kiliseyi (ya da şapeli) bir sütun/duvar
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ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 8
ayırmaktadır. Girişe göre sağda, kuzey yönünde
yer alan ikinci kilisenin kuzey duvarlarında, birisi
molozlarla tıkalı iki derin kare niş mevcuttur. Kiliselerin batısında bulunan üç nişli büyük salonun
yapılış amacı belirsiz olsa da 9x4 m ölçülerindeki
bu ilk salonun ardından ulaşılan ve zemininde silo
çukurları bulunan ikinci oda daha sonraki tarihlerde
güvercinliğe dönüştürülmüştür.

Isbıdın’ın batısındaki kayalık yamaçta ve 11 numaralı kilisenin 60 m doğusunda bulunan, çökmeler
ve kaçak kazılar dolayısıyla ciddi şekilde tahrip
olmuş bu kaya kilisesi doğu-batı doğrultusunda,
8x3 m ölçülerinde, dikdörtgen bir yapıdır. Batıya

bakan giriş kapısının iç kısmında tavanda çökmeler
vardır ve apsis önündeki her iki templon sütunu da
kırıktır. Nefin her iki duvarında bulunan simetrik
ve kubbe tavanlı girintilerde beşer niş mevcuttur.

106 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri

Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 8
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Isbıdın Kaya Kilisesi No 5

Isbıdın Kaya Kilisesi No 5

Isbıdın Kaya Kilisesi No 5

Isbıdın Kaya Kilisesi No 7

Isbıdın Kaya Kilisesi No 7

Isbıdın Kaya Kilisesi No 8

Isbıdın Kaya Kilisesi No 8

Isbıdın Kaya Kilisesi No 6
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 9

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 9

K

ilise, Isbıdın’ın 900 m kadar batısında, Koramaz
Vadisi’nin güney yamacında bulunan tali bir
yolun kenarındadır ve olasılıkla tüm bölgenin en
çok tahrip olmuş kaya kilisesidir. Kuzeyden ufak bir
kapıyla girilen kilisenin içi, batı duvarının altında,
ana kayada kazılan defineci çukurunun hafriyatıyla
tamamen dolmuş durumdadır. Hafriyat miktarının
fazlalığı dolayısıyla kilisenin zemini belli değildir ve

hatta duvar nişlerinin ölçüleri dahi kabaca alınabilmiştir. Nefin güney duvarında üç, giriş kapısının
bulunduğu kuzey duvarında ise iki niş mevcuttur.
Apsisin önünde, ana kayaya oyulmuş beş pencereli
templon işlemesi şimdiye dek Kapadokya’da görülen
yegane örnektir ve sadece bu özelliği bile bu küçük,
harap olmuş kiliseyi emsalsiz kılmaktadır.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 10

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 10

9

numaralı kiliseden 300 m kadar önce, yine yol
kenarında bulunan bu ilginç yapı, çift sütunla
desteklenen tavanı kemerli akslarla bölünmüş amorf
bir kare mimariye sahiptir. Bölgede görmeye alışık
olduğumuz at nalı şeklindeki apsis bu kilisede mevcut
değildir ve yapı olasılıkla dörtgen apsise sahip bilinen yegane örnektir. Öte yandan, sütunlar arasında
tavanı boydan boya geçen geniş ve kalın kemerli

akslara da bu tür kaya oyması kiliselerde fazla rastlanmamaktadır ve kaya oyması işçiliğinin zorluğu
göz önüne alındığında bu tür mimari süslemelerden
uzak durulması doğaldır. Yapının kuzey duvarında
nerede ise kilisenin kendisi kadar büyük bir yan
oda mevcuttur. Aynı tarz bir giriş güney duvarına
da açılmışsa da hafriyatla tıkanmıştır.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 11

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 11

I

sbıdın’da, Koramaz Vadisi’ne inen ana yol köprüden sonra batıya döner. Bu kısımda vadinin
kuzeyindeki kayalıklarda yedi kilise bulunmaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz, 6 numaralı kilisenin 100
m kadar doğusunda yer alan Isbıdın Kaya Kilisesi
No 11, yaklaşık 3x6 m uzunluğunda bir kilise ile
ondan ana kayaya oyulmuş bir sütunla ayrılan ve
ölçüleri kiliseden daha büyük olan bir yan neften

ibarettir. Yan yapının kuzey duvarında bulunan iki
büyük odanın giriş deliklerinin ufaklığı ve zeminden
yukarıda kazılmış olmaları ancak birer depo olarak
kullanılabileceklerini düşündürmektedir. Kilisenin
batısında yer alan ve ufak bir delikle kiliseye bağlanan yapı kiliseden daha sonra kazılmış olmalıdır ve
çökmeler dolayısıyla tamamen harap durumdadır.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 12

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 12

I

sbıdın’ın en doğu ucunda, 7 numaralı kilisenin
20 m kadar üstünde yer alan bu yapı bölgedeki
bir diğer freskli kilisedir. Her ne kadar bugün bu
fresklerden geriye ufak birkaç parça kalmışsa da
tespit edilebilen birkaç insan motifi dikkat çekicidir.
3.5 x 8.5 m ölçüleriyle bölgedeki büyük kiliselerden
birisi olarak kabul edilebilecek, beşik tonozlu ve at
nalı şeklindeki apsisli bu yapı oldukça özenli bir

mimariye ve işçiliğe sahiptir. Apsisin doğu duvarındaki sunak ana kayaya oyulmuştur. Büyük bir
girişle kiliseye güneyden bağlanan ve aynı dönemde
kazıldığı belli olan 3.5 x 4 m ölçülerindeki odanın
işlevi ise belirsizdir. Güneybatı köşesi çökmüş olan
bu odanın güney duvarında 1 m genişliğinde, mihrap
benzeri bir girinti mevcuttur.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 13

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 13
Kayalık yamacın ortasında ve 8 numaralı kilisenin
güneyinde bulunan bu kilisenin giriş kısmının çatısı
çökmüştür. Kalan parçadan çatının beşik tonozlu
olduğu anlaşılmaktadır. Oldukça sade bir mimariye

sahip kilise 7.5 m uzunluğundadır. Neredeyse tümü
molozla dolu olan nefte iki niş mevcuttur, at nalı
şeklindeki apsiste veya duvarlarda herhangi bir
bezeme bulunmamaktadır.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Kilisesi No: 14

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA KILISESI NO: 14
13 numaralı kilisenin güney doğusunda bulunan
bu yapı 12 numaralı kiliseye benzer şekilde bir kaya
yerleşimi ile birlikte kazılmıştır. Olasılıkla kilise
işlevinin bir parçası olan doğudaki bu yan yapıda
ikisi küçük toplam dört oda mevcuttur. Duvarlardaki
küçük nişler bir dönem, en azından bazı odaların

güvercinlik olarak kullanıldığını göstermektedir.
Girişteki ana oda bir geçitle kuzeydeki kiliseye
bağlanmaktadır. 6.5 m uzunluğundaki kilise at
nalı şeklinde bir apsise ve nefte tek nişe sahiptir.
13 numaralı kilisede görüldüğü gibi bu kilisenin
de nefinin giriş kısmının çatısı çökmüştür.
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Isbıdın
Isbıdın Kaya Yerleşimi No: 2

BEŞİNCİ ARA RAPOR

ISBIDIN KAYA YERLEŞIMI NO: 1

K

uzey duvarının üst kısmında yer alan ve kayalara
oyulmuş bir merdivenle grilen bu yapının tavanı
üç sütunla desteklenmiştir. Ön cephesindeki çök-
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ISBIDIN KAYA YERLEŞIMI NO: 2
meler sebebiyle bugün işlevini tahmin etmek dahi
mümkün değildir.

I

sbıdın kuzey duvarında ve 8 numaralı kilisenin
altında yer alan beş yapılı bu kompleks mesken ve
besi yeri olarak kullanılmış olmalıdır. Kompleksin en

doğusunda bulunan 22 m2 büyüklüğünde, düzgün
bir işçiliğe sahip ve içinde hiçbir niş bulunmayan
yapı ise bir tür depo olmalıdır.
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Teşekkür
Isbıdın Kaya Yerleşimi No: 3

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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ISBIDIN KAYA YERLEŞIMI NO: 3

TEŞEKKÜR

4

numaralı kilisenin altında yer alan beş yapılı bu
diğer kompleksin en önemli özelliği Isbıdın’da
rastlanan yegane savunma yapısını içermesidir.
Kompleksin doğusunda bulunan kısa bir tünelin
ardından ulaşılan küçük bir odadan devam eden
ikinci tünel ne yazık ki tıkalıdır. Aynen 2 numaralı

komplekste olduğu gibi bu kompleksin en doğusunda da 26 m2 genişliğinde, oldukça büyük bir
yapı mevcuttur. Küçük bir iç odası da olan ve depo
olma olasılığı bulunan bu yapı dışında büyük oranda
çökmüş olan diğer üç yapının işlevi ise belirsizdir.

▪ Koramaz Vadisi’nin hem korunması, hem de
tanıtılmasına yönelik yoğun desteği dolayısıyla
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Memduh Büyükkılıç’a,
▪ Bu projeye katkıları ve bu projeden bağımsız
olarak, Türkiye’nin kültürel mirasının geleceğe
aktarılmasına yönelik inanılmaz çabaları
dolayısıyla ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof.
Metin Sözen’e,
▪ Yıllardır devam eden bu proje sırasında tüm
sorunlarımıza çözüm bulması ve yol göstermesi

dışında, hiçbir çalışmamızda bizi yalnız
bırakmayan, sevgili dostumuz, ÇEKÜL Vakfı
Kayseri Koordinatörü Sayın Prof. Osman Özsoy’a,
▪ Projenin başından bu yana geçen yıllar boyunca
desteğini ve ilgisini her daim hissettiğimiz
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Sayın Serdar Altuntuğ’a,
▪ Tüm enerjisiyle kendini Koramaz Vadisi’ne adayan,
engin bilgisi ve tecrübesiyle her çalışmamızda
vazgeçilmez rehberimiz olan Sayın Bilgin Yazlık’a,
yürekten teşekkürü bir borç biliriz.
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EKLER
Ek 1: Sözlük

BEŞİNCİ ARA RAPOR
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EKLER
EK 1: SÖZLÜK

APSİS: Kilisenin mihrabını ve sunak odasını
kapsayan, çoğunlukla tonoz ya da kubbe ile örtülü
yarım daire planlı bir yapı unsuru.
BEMA: Apsis ile nefin arasında kalan ve erken
hıristiyan kiliselerinde ruhban sınıfı için ayrılmış
yüksekçe platform. Neften templonla ayrılmış ve
hafifçe yükseltilmiştir.
TEMPLON: Erken Hıristiyanlık döneminde kiliselerde kutsal mekan olan “bema” ile halka açık
ibadet mekan olan “nef ”i ayıran parapetli bölüm.
Templon günümüz doğu kiliseleri mimarisinde yer
alan ikonostasis’in öncülüdür. TRANSEPT: ‘Haç Kolu’
da denilen, Ortaçağ’dan başlayarak günümüze dek
kilise mimarisinde haç seklindeki kilise planının
sağ ve sol kollarına verilen isim (Nefin transeptlere
denk gelen orta kısmına “transept karesi” denir).
NEF: Kilise mimarisinde apsise dik olarak uzanan,
sütun yada paye dizileriyle ayrılan ve insanların dua
ettiği ana mekan (Orta nef ve yan nefler olarak ayrılır).
NAOS: Orta ve yan neflerin bütününe verilen isim.
NARTEKS: Kilisenin giriş bölümü olarak da
tanimlanan ve ‘nef ’ ten genellikle duvarlar yahut
sütunlar ile ayrılan kısım.
SYNTHRONON: Apsis yuvarlağının içinde, ruhban
sınıfı için yapılmış, duvara bitişik oturma sıraları.
KATEDRA: Apsis içinde ve sythrononun ortasında
yer alan pispokos koltuğu. BEŞİK TONOZ: Çoğunlukla dikdörtgen planlı yapıların üst örtüsünde

kullanılan mimari yapı. Form olarak yarım silindir
biçimindedir.
ŞAPEL: Çoğunlukla bir kuruma ait küçük kilise,
büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış
küçük ibadet yerleri de olabilmektedir.
ARŞİTRAV: Bir sütun başlığının üzerinde duran
bir lento veya kiriş. Bu terim, dikey elemanlar da
dahil olmak üzere, bir çerçevenin kapı veya pencere
etrafında bulunan bir çerçevenin tüm kenarları için
kullanılabilir.
LENTO: Yapılarda kapı ve pencere gibi dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan ve duvarın
devam etmesini sağlayan mimari blok.
NİŞ: Mimari yapılarda duvar içinde bırakılan
oyuklara verilen ad.
KAPI TAŞI: Savunma amaçlı kazılmış yeraltı
şehirlerinde düşmanın girişini engellemek için
tünelleri kapama amaçlı kullanılan, değirmen taşı
benzeri dairesel taşlar. Kapadokya’da çapı 2.20 cm,
kalınlığı 40 cm ve ağırlığı 700 kg’a ulaşan örnekleri mevcuttur.
OPERASYON ODASI: Taş kapıları yuvarlayarak
kapamak veya açmak için bu taş kapının arkasına,
tünelin yan tarafına kazılan küçük oda.
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EK 2: PROTOKOL

EKLER
Ek 2: Protokol
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EKLER
Ek 2: Protokol
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EKLER
Ek 2: Protokol

BEŞİNCİ ARA RAPOR

Ek 3: MAGMA Dergisi Ağustos 2018 sayısında yayımlanan yazımız:
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EKLER
Ek 2: Protokol
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EKLER
Ek 2: Protokol

135

136 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
BEŞİNCİ ARA RAPOR

EKLER
Ek 2: Protokol
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Ek 2: Protokol
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Ek 2: Protokol
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Ek 2: Protokol
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Ek 4: ATLAS Dergisi Şubat 2018 sayısında yayımlanan yazımız:
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Ek 5: Opera Ipogea 1-2015 de yayımlanan “An Architect’s
Underground City” isimli makalemiz
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Ek 2: Protokol
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Ek 6: HYPOGEA 2017 kongresindeki sunumlarımız
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