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TAKDİM

Şehir sadece bugünü ve içinde yaşadığımız mekânı ile 
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, Kapa-
dokya 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 altın-
daki 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 Değer-
lerini 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 mer-
kezdir. 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…

Mustafa Çelik
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

9Takdim
||



AMAÇ

26 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan “Birinci Ara 
Rapor”da da yazdığımız 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 eski kaya yerleşimlerinin 
ve yeraltı yapılarının daha fazla gecikmeden araştı-
rılması, belgelenmesi, haritalanması ve kapsamlı 
bir envanterinin hazırlanmasıdır.

Her ne kadar günümüzde “Kapadokya” olarak tanı-
nan bölge Türkiye’nin Nevşehir - Ürgüp - Göreme 
üçgeninde yer almakta ise de, antik çağlarda Kapa-
dokya’nın başkenti bugün Kayseri olarak bilinen antik 
Caeserae şehri idi. Bugünkü turistik Kapadokya’nın 
70 km doğusunda bulunan Kayseri günümüzden 
10 milyon yıl önce başlayan yoğun volkanik aktivi-
teden aynen komşusu Nevşehir gibi etkilenmişti. 
Bu dönemde püskürmeye başlayan ve sadece bu 
bölgedeki sayıları 70 civarında olan yanardağlar 
Kayseri ve civarına 200 metre kalınlığında tüf ve 
ignimbrit yığmışlardı. Nevşehir- Ürgüp - Göreme 
üçgeninde olduğu gibi antik Caeserae’da da bu 
volkanik tüf yörede yaşayan insanlar tarafından 

kazılmış, kayaların içine meskenler, kiliseler ve 
korunma amaçlı yeraltı şehirleri inşa edilmişti.

Öte yandan; Ürgüp - Göreme gibi Kapadokya’nın 
daha çok bilinen turistik yörelerinden farklı olarak 
Kayseri’nin kaya yapıları ve yeraltı şehirleri daha 
önce araştırılmamıştır. Halbuki, bu bölgede bulu-
nan kaya ve yeraltı yerleşimlerinin büyük bir kısmı 
mimari açıdan Kapadokya’nın diğer kısımlarıyla 
rekabet edebilecek kalite ve güzelliktedir.

Tarafımızdan yapılan çalışma; temel olarak, Kay-
seri ilinde bulunan bu kaya ve yeraltı yapılarının 
tespit edilmesi, ölçülmesi, haritalanması ve yüzey 
haritası üzerine vektörel olarak işlenmesinin yanı 
sıra detaylı olarak tanımlanmasıdır.

Bu çalışmanın; raporlarımızda bahsi geçen tüm 
bu tarihsel değere sahip yapılar içinde henüz tescil 
edilmemişlerin de tescil edilerek daha kapsamlı 
bir şekilde korunması, önemli yapılara farklı kul-
lanım amaçları sağlanarak değerlendirilmeleri ve 
bu şekilde gelecek kuşaklara kazandırılmaları için 
bir başlangıç olmasını diliyoruz.
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GİRİŞ

Türkiye’nin en uzun ve en derin mağaralarında 
çalışan az sayıda mağaracının bir araya geldiği 

grubumuz, bu faaliyetlerinin yanı sıra uzun soluklu 
yeraltı yapıları projeleriyle de tanınmıştır (Ek 1. 
Çalışmalarımızı Gösteren Harita). Yeraltı yapılarına 
yönelik çalışmalarımızın ilki, Dr. Çiğdem Aygün 
yönetimindeki bir proje kapsamında Ayasofya ve 
Topkapı Sarayı yeraltı yapılarının araştırılması, ölçü-
lüp haritalanması projesi idi. Büyük tarihsel öneme 
sahip bu yapıların, uzman mağaracılar tarafından 
yapıya hiçbir zarar vermeksizin ve yer yer dikey 
mağaracılık teknikleri de kullanılarak araştırılması 
açısından bu çalışma önemli bir dönüm noktası 
olarak kabul edilebilir. Bu proje kapsamında İstan-
bul’un “Tarihi Yarımada” olarak bilinen bölgesinde 
32 sarnıç ölçülüp haritalanmış ve, çoğu Ayasofya 
altında, toplam uzunluğu 2.000 m’ye ulaşan tünel 
ve kanal keşfedilip araştırılmıştır.

Bu proje ve ardından, Hasankeyf yeraltı yapılarında 
sürdürdüğümüz diğer bir çalışma iki ayrı kongrede 
tebliğ olarak sunuldu ve ATLAS Dergisi’nin farklı 
sayılarında yayımlandı.

Ocak 2012 tarihinde ÇEKÜL Vakfı ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gaziantep’te 

yeraltı yapılarının araştırılması, haritalanması ve 
envanterlenmesi projesine başlanılmıştır. Yakla-
şık bir yıl süren bu çalışma sırasında Gaziantep 
şehrinin içinde ve yakın civarında 46 yeraltı yapısı 
araştırılmıştır. Bu çalışma sırasında 90.000 m2 yüz 
ölçümüne sahip Asri Mezarlık Mağaraları gibi çok 
önemli yeraltı yapılarının yanı sıra, Gaziantep için 
tarihsel değeri büyük olan su kanalları ve kastel 
denilen yeraltı su kullanım mekanları detaylı bir 
şekilde ölçülmüş, haritalanmış ve envanterlenmiştir.

Bu çalışmalar devam ederken Urfa batısında, Hal-
feti’den Gümüşkaya Köyü’ne dek Fırat Nehri kena-
rında yer alan kaya yerleşimlerinin envanterlenmesi 
projesini de sürdürmekte idik. Hala devam etmekte 
olan bu çalışma sırasında bölgede yer alan yüzlerce 
kaya yerleşimi tek tek araştırılmakta, ölçülmekte 
ve haritalanıp envanterlenmektedir.

Bu çalışmalarımız sırasında Nevşehir Müze Müdürü 
Murat Gülyaz’ın talebi üzerine bu bölgede bulunan 
Derinkuyu, Mazıköy, Tatlarin, Avanos, Golgoli ve Aziz 
Mercurius yeraltı şehirlerini de ölçüp haritaladık. 
Yapay mağaralarla ilgili tüm bu çalışmalarımız 
birçok ulusal ve uluslararası kongrede tebliğ olarak 
sunuldu ve farklı dergilerde yayımlandı..
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KAYSERİ YERALTI YAPILARI PROJESİ

27 -29 Aralık 2013 tarihinde Kayseri şehri ve 
civarında yapılan ön araştırmanın ardından 

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Koordinatörü Prof. Osman 
Özsoy ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan 
görüşmeler sonucunda bölgenin yeraltı yapılarının 
araştırılması, ölçülüp haritalanması ve envanterlenme-
sine yönelik protokol Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK Mağara Araştırma Grubu 
tarafından imzalandı (Ek 2: Protokol).

İmzalanan bu protokolu takiben 25 Ocak 2014 
tarihinde bölgede çalışmaya başlandı. Ön araştır-
mayı da dahil edersek, Haziran 2014 tarihine dek 
yapılan altı farklı araştırmanın sonuçları 26 Ekim 
2014 tarihinde Kayseri’de yapılan “Tarihi Kentler 
Toplantısı”nda katılan tüm belediyelere dağıtılan 
“Birinci Ara Rapor” ile duyuruldu.

Bu rapor, bu altı çalışma sonucunda Kayseri’de bulu-
nan, araştırılan ve haritalanan 14 farklı yeraltı ve kaya 
yerleşimini içeriyordu (Ek 3: Birinci Ara Rapordaki 
Buluntular). Bu çalışmalar sırasında, daha önce 

hiçbir kaynakta bahsedilmeyen birçok yeni yeraltı 
şehri keşfedilmiş, araştırılmış ve haritalanmıştır. 
Ayrıca, Kayseri civarındaki vadilerde bulunan, bir 
kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma kurulları 
tarafından arkeolojik veya kültürel SİT olarak tescil 
edilmiş ama haritalanmamış ve incelenmemiş bazı 
eski kaya yerleşimleri de araştırılmış ve röleveleri 
çizilmiştir.

Haziran 2014’ten sonra gerçekleştirdiğimiz diğer 
dört çalışmamız ise (Ek 4: Kayseri Çalışmaları) temel 
olarak Ağırnas ilçesinde yoğunlaştı. Bu yerleşimin 
altı; kelimenin tam anlamıyla bir yeraltı kompleksi 
idi. Ağırnas’ın altında ve civarında bulunan bu 
yeraltı yapılarına ek olarak bu yerleşimin 500 m 
güneybatısında, Turan Köyü’ne dek uzanan Akbin 
Vadisi’nin duvarları da kaya yerleşimleri ile dolu idi.

Bu, “İkinci Ara Rapor” temel olarak Ağırnas ve 
civarında yapılan çalışmalarda tespit edilen kaya 
yerleşimlerini ve yeraltı şehirlerini içermektedir.
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MIMAR SINAN YERALTI ŞEHRI

AĞIRNAS ÇALIŞMALARI

Ağırnas’ta, Mimar Sinan’ın doğduğu ve bugün 
müze olan evin altında çok büyük bir yeraltı 

yapısı mevcuttur. Bu evin restorasyonu ve çevre 
düzenlemesi 2006-2008 yılları arasında Prof. Metin 
Sözen başkanlığında bir ekip tarafından gerçek-
leştirilmiştir. 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 ulaşıl-
masını 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 Köyü’nde 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 yapı-
sına, 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 bağ-
lantısının 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 yapı-
larının 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 kısma 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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AĞIRNAS YERALTI ŞEHRI

Ağırnas’ın girişinde, doğu yamaçta yer alan ve 6 
yıldır turizme açık olan bu yapının ilk detaylı 

ölçümü ve haritalanması tarafımızdan gerçekleş-
tirildi. 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 mimari-
sine sahiptir.

Kiliseden hemen ardındaki tünellerde gözlenen 
taş kapılar, kilisenin normal zamanlarda da kulla-
nıldığını 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 güneydoğu-
suna doğru 60 m devam eden ana tünelde toplam 
11 adet yaşam yeri /depo odası mevcuttur. Bu oda-
ların 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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MUSTAFA BOZDEMIR YERALTI ŞEHRI

Ağırnas’ın içinde, Mimar Sinan Evi’nden sadece 
100 m uzaklıkta yer alan bu yapı Mustafa Boz-

demir’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 engelle-
nen 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 12-13. 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 ben-
zerlik göstermektedir. Yapının, savunma amaçlı 
ve taş kapılı alt kısımlarının üstünde yer alan bu 
büyük salonların günlük yaşam için kullanıldığı 
düşünülebilir.
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AKBIN VADISI KAYA YERLEŞIMLERI

Ağırnas’ın 500 m kadar batısından başlayan ve 
Turan (Dimitri) Köyü’ne dek uzanan Akbin Vadisi, 

Pliyosen Dönem’e tarihlenen volkanik piroklastik 
ve tüf kayaç yığınlarının Akbin Deresi tarafından 
aşındırılması sonucu oluşmuştur.

Bu vadinin batı duvarlarında kayalara oyularak inşa 
edilmiş oldukça büyük bir yerleşim tarafımızdan 
araştırılarak ölçülmüş ve haritalanmıştır. Bu tür kaya 
yerleşimlerinin benzerlerine tüm Kapadokya’da sıkça 
rastlanmaktadır. Kayseri civarında da Değirmen-
dere, Belağası, Erdemli, Derevenk, Turan, Güneşli 
gibi yerlerde bu tür kaya yerleşimleri mevcuttur.

Öte yandan, Ağırnas / Akbin Vadisi’nde bulunan 
kaya yerleşimleri, birçok açıdan yukarıda bahsedilen 
tüm bu diğer yapılardan farklıdır.

İlk ve en önemli fark Akbin Vadisi’ndeki bu kaya 
yerleşimlerinin tarihidir. Ağırnas’ta şu anda koruma 
altında olan ön sıradaki evlerin tümünün 1500’lü 
yıllara, hatta daha eskiye tarihlendiği bilinmektedir. 
1500 tarihli Kayseri Tahrir Defteri kayıtlarında bu 
köyde 56 hane olduğu yazmaktadır. Akbin Vadisi’nde 
ise, şu ana dek dördü kilise olmak üzere toplam 97 
yapı tespit edilmiştir. 500 m aralıkla böylesi büyük 
iki farklı yerleşimde aynı anda yaşanmış olması 
bizce mümkün görülmemektedir. Bu durumda, 
Akbin Vadisi’ndeki kaya yerleşimleri 15. hatta 14. 
yüzyıldan çok önce terk edilmiş olmalıdır. Buna 
karşılık; Kayseri’nin diğer kaya yerleşimlerinin, 
örneğin Belağası veya Turan’ın 19. hatta 20. yüzyıla 
dek kullanıldığı bilinmektedir.

Akbin Vadisi’ndeki yapıları Kayseri’deki diğer kaya 
yapılarından ayıran bir başka önemli fark ise, bu 
yapılar arasında çok belirgin biçimde kazılmış Roma 
kaya mezarlarının mevcut 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.

Akbin Vadisi’ndeki yapıların büyük kısmı mesken 
veya ahır olsa da, bu vadide şu ana dek en az 4 kilise 
ve 9 savunma tüneli / yeraltı şehri tespit edilmiştir.
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SUBAŞI YERALTI ŞEHRI

Ağırnas’ın Subaşı Mahallesi’ne bağlı Kazlar Mev-
kii’nde yer alan bu yapı, bölgenin en ilginç ve 

farklı yeraltı şehirlerinden birisidir. Yapı, Subaşı 
Mahallesi’nin yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda, 
Koramaz Dağı’na doğru yükselen, oldukça ıssız bir 
ovada yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bu 
savunma yapısının Doğanlı Köyü’nün 2 km dışında, 
yine ıssız bir ovada yer alan Kırkmerdiven Yeraltı 
Şehri’ne çok benzediği söylenebilir.

Diğer yandan, mimari açıdan ele alındığında, Subaşı 
Yeraltı Şehri şu ana dek tarafımızdan araştırılmış 
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 benzeme-
mesine karşın, eve ya da ahıra benzeyen bu girişin, 
savunma amaçlı yapıyı gizlediği de düşünülebilir.

Haritasında oldukça basit görünmesine karşın, alçak 
tavanlı ve iç içe 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.

41Ağırnas Çalışmaları
SuBaŞı YEraltı ŞEhri



42 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
İKİNCİ ARA RAPOR



43Ağırnas Çalışmaları
SuBaŞı YEraltı ŞEhri





▪ Ağırnas; tarihsel ve kültürel açıdan sadece 
Kayseri’nin değil, tüm Türkiye’nin en önemli 
yerleşimlerinden biridir. Geçmişi bin yıllarla 
ölçülen ve Mimar Sinan’ın köyü olan bu yerleşimin 
acilen bir bütün olarak ele alınması ve korunması 
gerekmektedir.

▪  Ağırnas’ın, Koruma Amaçlı İmar Planı’nın en 
kısa zamanda hazırlanması, bu plan hazırlanırken 
ön cephede yer alan tüm yapıların 1. Derece SİT 
ilan edilmesi ve bu, tarihsel dokuya uymayan 
yapıların ise istimlak ve tadili şarttır.

▪ Aynı şekilde, yüzlerce yıllık bir geçmişe 
sahip Akbin Vadisi’nin de planlı bir şekilde 
korunması gerekmektedir. Bu vadinin üstünde 
yer alan taş ocakları hafriyatlarını aşağıya, vadiye 
dökmektedirler. Bu uygulamanın en kısa zamanda 
durdurulması gerekmektedir.

▪ Tüm bu önerilerimiz gerçekleştiğinde, Ağırnas’ta 
mevcut yeraltı şehirlerine ilave olarak Akbin 
Vadisi’ndeki onlarca yerleşim ve yeraltı şehri de 
basit bir temizleme ve restorasyon çalışmasının 
ardından turizme kazandırılabilecektir.

ÖNERİLER
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▪ Bu projenin devam etmesini mümkün kılan 
desteğiyle Kayseri’nin yeraltındaki kültürel 
mirasına sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Mustafa Çelik’e,

▪ Bu projeye katkıları ve bu projeden bağımsız 
olarak, birbirinden değerli tüm diğer çalışmaları 
dolayısıyla ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof. 
Metin Sözen’e,

▪ Bir yıldan uzun bir süredir devam eden bu proje 
sırasında her çalışmamızda bizlerle birlikte 

olmasının dışında, tüm sorunlarımıza çözüm bulan 
ve yol gösteren, sevgili dostumuz, ÇEKÜL Vakfı 
Kayseri Koordinatörü Sayın Prof. Osman Özsoy’a,

▪ Birçok çalışmamızda bizlere eşlik eden ve yardımcı 
olan Bilgin Yazlık ve Emre Aydın’a,

▪ Kayseri’deki tüm çalışmalarımızda bizlere tahsis 
edilen araçları kullanmalarının yanında, arazi 
taramalarında da desteklerini esirgemeyen 
Bünyamin Erdoğan ve Mehmet Baturay’a,

yürekten teşekkürü bir borç biliriz.
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EK 1: Çalışmalarımızı Gösteren Harita
EKLER
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EK 1: ÇalıŞMalarıMızı GöStErEn harita



EK 2: Protokol
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Ek 3: “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” Birinci Ara Rapor’daki Buluntular

▪ 27-29 Aralık 2013 1. Araştırma
▪ 25-28 Ocak 2014 2. Araştırma
▪ 27 Şubat-2 Mart 2014 3. Araştırma
▪ 3-6 Nisan 2014  4. Araştırma
▪ 15-19 Mayıs 2014 5. Araştırma

▪ 12-15 Haziran 2014 6. Araştırma
▪ 24-27 Ekim 2014 7. Araştırma
▪ 7-9 Kasım 2014 8. Araştırma
▪ 4-7 Nisan 2015 9. Araştırma
▪ 3-6 Temmuz 2015 10. Araştırma

▪ Ali Dağı Yeraltı Şehri
▪ Ali Saip Paşa Yeraltı Şehri
▪ Gesi/Değirmendere Vadisi  

Kaya Yerleşimleri ve Güvercinlikler
▪ Çatalin Yeraltı Şehri
▪ Penzikli Yeraltı Şehri
▪ Kırlangıç Vadisi Yeraltı Şehri
▪ Ötedere Vadisi Yeraltı Şehri No 1

▪ Ötedere Vadisi Yeraltı Şehri No 2
▪ Ötedere Vadisi Su Yapıları
▪ Belağası Kaya Yerleşimi
▪ Belağası Yeraltı Şehri No 1
▪ Belağası Yeraltı Şehri No 2
▪ Doğanlı (Kırkmerdiven) Yeraltı Şehri
▪ Güzelöz Yeraltı Şehri

Ek 4. OBRUK Mağara Araştırma Grubu Kayseri Çalışmaları
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Ek 5: ATLAS Dergisi Ekim 2014 Sayısında Yayımlanan Yazımız
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Ek 6: “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” ile Ilgili Roma’da 
HYPOGEA 2015 Kongresinde Sunulan Makalelerimiz
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Ek 7: OPERA IPOGEA 1-2015’te Yayımlanan “AN ARCHITECT’S 
UNDERGROUND CITY” Isimli Makalemiz

89Ekler
EK 7: oPEra ıPoGEa 1-2015’tE YaYıMlanan “an arChıtECt’S undErGround CıtY” iSiMli MaKalEMiz



90 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
İKİNCİ ARA RAPOR



91Ekler
EK 7: oPEra ıPoGEa 1-2015’tE YaYıMlanan “an arChıtECt’S undErGround CıtY” iSiMli MaKalEMiz



92 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
İKİNCİ ARA RAPOR



93Ekler
EK 7: oPEra ıPoGEa 1-2015’tE YaYıMlanan “an arChıtECt’S undErGround CıtY” iSiMli MaKalEMiz



94 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
İKİNCİ ARA RAPOR



95Ekler
EK 7: oPEra ıPoGEa 1-2015’tE YaYıMlanan “an arChıtECt’S undErGround CıtY” iSiMli MaKalEMiz



96 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
İKİNCİ ARA RAPOR



Ek 8: Proje Kapsamında Çalışılması Planlanan Diğer Yapılar

▪ Yeşilhisar, Erdemli Köyü kaya yerleşimleri
▪ Yeşilhisar, Keşlik Köyü kaya yerleşimleri
▪ Yeşilhisar, Soğanlı Köyü kaya yerleşimleri
▪ Yeşilhisar, Güzelöz Köyü kaya yerleşimleri
▪ Gesi, Güney Mahallesi vadisindeki kaya yerleşimleri
▪ Mancusun Köyü (Yeşilyurt Mahallesi) kaya 

yerleşimleri
▪ Kocasinan, Yuvalı Köyü kaya yerleşimleri
▪ Melikgazi, Zincidere Harman Yeri yeraltı şehri
▪ Melikgazi, Endürlük (Yörükoğlu) kaya yerleşimleri
▪ Melikgazi merkezinde Mustafabey Mah. 

Yeraltı şehri
▪ Melikgazi, Kayapul Mevkii kaya yerleşimleri
▪ Hacılar Lifos Dağı kaya yerleşimleri
▪ Argıncık kaya yerleşimi
▪ Damlamacı I. ve II. yeraltı şehirleri
▪ Bayramhacı Köyü kaya yerleşimleri
▪ Yuvalı Köyü kaya yerleşimleri
▪ İncesu Küllü Köyü kaya yerleşimleri
▪ Bünyan Kayabaşı kaya yerleşimleri
▪ Bünyan merkezde yeraltı şehri
▪ Erkilet Akın, Kızık ve Çevril köyleri kaya yerleşimleri
▪ Ağırnas, Eski Turan (Dimitri) Köyü kaya yerleşimi

▪ Ağırnas, Bağpınar (Isbıdın) Köyü kaya yerleşimi
▪ Ağırnas, Derindere Köyü kaya yerleşimi
▪ Ağırnas, Gölgebağı Mev. kaya yerleşimi
▪ Ağırnas, Sığıryatağı Mev. kaya yerleşimi
▪ Bürüngüz yeraltı şehri
▪ Develi, Gazi Kasabası yeraltı şehri
▪ Develi, Şahmelik Vadisi
▪ Develi, Öksenek Vadisi
▪ Develi, Öksüt Köyü kaya yerleşimleri
▪ Develi, Ayşepınar Köyü kaya yerleşimleri
▪ Develi, Çomaklı Köyü güneyinde yeraltı şehri
▪ Develi, İncesu kaya yerleşimi
▪ Develi, Kulpak Köyü kaya yerleşimleri
▪ Özvatan-Amarat Kasabaları yakınlarında Zırha 

Kalesi Yeraltı Şehri
▪ Tomarza, Saraycık ve Sümengen dağlarında 

yeraltı yapıları
▪ Tomarza, Dadaloğlu Yeraltı Şehri
▪ İncesu, Aksu Bağları Mevkii kaya yerleşimleri
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