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TAKDIM

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
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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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“Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi” 27 
Aralık 2013 tarihinde başladığında biz dahil 

kimse bu denli büyük ve uzun soluklu bir projeye adım 
atıldığını düşünmüyordu desek herhalde abartmış 
olmayız. 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 çıkartmıştıysa 
da, geçen dört yıl boyunca yaptığımız çalışmalar 
sırasında ölçüp haritaladığımız, fotoğraflayıp belge-
lediğimiz her bir yeraltı yapısına karşılık, daha önce 
bilinmeyen birçok yeni yapının varlığını öğrenmenin 
şaşkınlığını sürekli yaşamaktayız.

Dördüncü yılını tamamlamış olan “Kayseri Yeraltı 
Yapıları Envanteri Projesi” bugün geldiği noktada; ilk 
defa tarafımızdan araştırılıp ölçülen ve haritalanıp 
raporlanan 33 yeraltı şehri, altı kaya yerleşimi, yedi 
kaya kilisesi, iki su yapısı ve 10 maden ocağı ile, değil 
Türkiye’nin, dünyanın en büyük yeraltı yapıları 
araştırma projelerinden birisi olarak saygın bir yere 
sahiptir. Bahsi geçen kaya yerleşimlerinden sadece 
birinin 154 farklı yapı içerdiği göz önüne alınırsa bu 
çalışmanın büyüklüğü daha da iyi anlaşılacaktır.

Yıllar önce oldukça basit bir proje olarak başlayan ve 
bugün sayısız yeraltı şehrinin ve kaya yerleşiminin 
keşfi ile devam eden dünya çapındaki bu çalışmanın 
onuru, hiç kuşkusuz, Kayseri Büyükşehir Belediye-
si’ne aittir. Yıllar boyu bizlere sağladıkları destek, 
yüzölçümü bazı ülkelerden bile daha büyük olan bu 
ilin her köşesini araştırmamıza imkan sağlamaya 
devam ediyor.

26 Ekim 2014, 3 Ekim 2015 ve 16 Temmuz 2017 
tarihlerinde yayımlanan ilk üç 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 envan-
terinin hazırlanmasıdır.

Her ne kadar günümüzde “Kapadokya” olarak 
bilinen bölge Ürgüp - Göreme civarı ise de, antik 
çağlarda Kapadokya’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 aktiviteden aynen komşusu gibi 
etkilenmişti. Bu volkanik faaliyet zaman zaman 
durmuş, ardından tekrar başlamış ve milyonlarca 
yıl devam etmişti. 2000 yıl öncesine dek süren bu 
püskürmeler sonucunda sadece Kayseri civarında 
sayıları 70 civarında olan küçük – büyük birçok 
yanardağ, bölgeye kalınlığı yer yer 200 metre 
kalınlığa ulaşan tüf ve ignimbrit püskürtmüşlerdi.

Ürgüp ve Göreme’de olduğu gibi, antik Caeserae’da 
da bu yumuşak volkanik kayaçlar yörede yaşayan 
insanlar tarafından kazılmış, kayaların içine mes-
kenler, kiliseler ve korunma amaçlı yeraltı şehirleri 
inşa edilmişti.

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

Kiliseleri hariç tutarsak, kayalara oyulmuş tüm 
bu yapıların tarihini tespit edebilmemiz mümkün 
değildir. Savunma yapılarının ve yeraltı şehirlerinin 
MS. 7 ila 11. yüzyıllar arasında kazıldığı düşünül-
mekte ise de, bu tarihler arkeolojik olarak henüz 
ispatlanmış değildir. Öte yandan; mesken, ahır, 

yüz ölçümü

GIRIŞ
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ağıl, depo gibi kaya oyma yapılar geçen yüzyıllar 
boyunca kesintisiz olarak kullanılmaları dolayısıyla 
hiçbir şekilde tarihlenememektedir.

Tarafımızdan yapılan çalışma; temel olarak, Kayseri 
ilinde bulunan, tarihsel ve arkeolojik öneme sahip 
tüm 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 yapılar içinde henüz tescil edilmemişlerin de 
tescil edilerek daha kapsamlı bir şekilde korunması, 
önemli yapılara farklı kullanım amaçları sağlanarak 
değerlendirilmeleri ve bu şekilde gelecek kuşaklara 
kazandırılmaları için bir başlangıç olmasını diliyoruz.

12 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
DÖRDÜNCÜ ARA RAPOR



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 envanter-
lenmesine yönelik ilk protokol Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve OBRUK Mağara Araştırma 
Grubu tarafından imzalandı.

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

Bu rapor, bu ilk altı çalışma sonucunda Kayse-
ri’de bulunan, araştırılan ve haritalanan 14 farklı 
yeraltı yapısını ve kaya yerleşimini içeriyordu. Bu 
çalışmalar sırasında, daha önce hiçbir kaynakta 
bahsedilmeyen birçok yeni yeraltı şehri ve kaya 
yerleşimi keşfedilmiş, araştırılmış ve haritalanmıştı. 
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 ölçülerek 
haritalanmıştı.

Haziran 2014’ten sonra gerçekleştirdiğimiz diğer dört 
çalışmamız ise temel olarak Ağırnas’ta 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 köyüne dek uzanan 
Akbin Vadisi’nin duvarları da kaya yerleşimleri ile 
dolu idi. Bu vadinin duvarlarında, aralarında mesken 
ve besi yerlerinin yanı sıra, kiliselerin ve savunma 

yapılarının da bulunduğu toplam 154 farklı kaya 
yerleşimi ölçüldü ve haritalandı. 3-6 Temmuz 2015 
tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 10. Çalışma 
ile Ağırnas ve civarında sürdürdüğümüz çalışmalar 
sonlandı. Bu ilçede tespit edilen kaya yerleşimle-
rini ve yeraltı şehirlerinin tümünü içeren “İkinci 
Ara Rapor” 3 Ekim 2015 tarihinde basılarak, aynı 
tarihte Ağırnas’ta düzenlenen “Kentin Ruhunda 
Mimar Sinan” etkinliğinde katılımcılara dağıtıldı.

Kayseri’de sürdürdüğümüz tüm bu çalışmaları-
mız, yurt içinde ve yurt dışında farklı dergilerde 
yayımlandığı gibi, Mart 2015 tarihinde Roma’da 
yapılan HYPOGEA 2015 Uluslararası Yeraltı Yapı-
ları Kongresi’nde iki farklı tebliğ ile katılımcılara 
sunuldu. Tüm bu yayınlarımız “İkinci Ara Rapor”un 
ekinde mevcuttur. 

11. Çalışma ile birlikte hem Kayseri’nin güney 
ve doğusunda yer alan, araştırılmamış bölgeler 
incelendi hem de, ağırlıklı olarak Tomarza ilçesi 
çalışılmaya başlandı.

15 Şubat 2017 tarihinde Kayseri Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Sn. Mustafa Çelik tarafından “Kayseri 
Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi”nin sunumuna 
davet edildik. Kalabalık bir dinleyici topluluğunun 
katıldığı bir saatlik bu sunum sırasında OBRUK 
Mağara Araştırma Grubu tarafından daha önce 
gerçekleştirilen yeraltı yapıları araştırmaları ve 
Kayseri’de üç yıldan uzun bir zamandır sürdürmekte 
olduğumuz çalışmalar anlatıldı ve bu tür yeraltı 
yapılarının yurt dışındaki turistik kullanımlarına 
ait örnekler sunuldu. 

6-10 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşen HYPOGEA 
2017 Uluslararası Yeraltı Yapıları Kongresi’nde Kay-
seri çalışmalarımızla ilgili üç farklı sunumumuz 
vardı. Öte yandan; geçen bu süre içinde Belağası 
/ Ötedere Vadisi Yeraltı Yapıları ve Doğanlı Yeraltı 

KAYSERI YERALTI YAPILARI PROJESI
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birinici ara rapor
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Şehri ile ilgili iki farklı makalemiz daha, yeraltı 
yapıları konusunda dünyanın en önemli yayını olan 
Opera Ipogea dergisinde yayımlandı. 

Bu, diğer yayınlarımız ise 16 Temmuz 2017 tari-
hinde yayımlanan “Üçüncü Ara Rapor”un ekinde 
mevcuttu. Bu rapor, 11.’den 17.’ye kadar olan yedi 
çalışmamızın sonuçlarını içeriyordu ve ağırlıklı 
olarak Tomarza ilçesinde bulunan yeraltı yapıları 
üzerine yoğunlaşmıştı. Bahsi geçen raporda, bu 
bölgede ve civarında keşfedilen 13 yeraltı şehri ve 
bir kaya yerleşimi anlatılmaktaydı.

Bu projenin başladığı günden bu yana Kayseri ve 
civarında sürdürülen çalışmalarımız yabancı hakemli 
dergilerde üç farklı makale ile duyurulmuş, üç farklı 
yabancı kongrede toplam beş sunum yapılmış ve 
Türkçe dergilerde üç yazımız yayımlanmıştır. Bu 
satırların yazıldığı sırada dört uluslararası maka-
lemiz daha yayına hazırlanmaktadır. Bahsi geçen 
tüm bu makale, sunum ve yazılarımız web sayfamız 
www.obruk.org’da mevcuttur. 
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Bu, “Dördüncü Ara Rapor”da, 17. Çalışma’dan 
sonra Kayseri civarında gerçekleştirdiğimiz dört 

farklı çalışmada araştırılan ve ölçülüp haritalanarak 
envanterlenen üç yeraltı şehri, yedi kaya kilisesi, iki 
kaya mezar grubu, beş farklı kaya yerleşimi ve bir 
sarnıç mevcuttur. 

Hisarcık / Kıranardı mevkisinde bulunan ve daha 
önce Kültepe kazı ekibi tarafından tespit edilen 10 
farklı kalay madeni, bu çalışmalarımız sırasında 
tarafımızdan ölçülüp haritalanmış olmasına karşın, 
çizimlerin tüm yayın hakları kazı başkanı Prof. 
Fikri Kulakoğlu’na devredildiği için bu rapora dahil 
edilmemiştir. 

Çalışma tarihlerine göre kronolojik bir sırayla giden 
bu raporun ilk kısmında yer alan iki kaya kilisesi 
Gesi’de, ardından gelen sekiz kaya yapısı ise Develi 
ilçesindedir. Develi’deki çalışmamız sırasında Gesi 
civarından gelen yeni ihbarlar bizi tekrar bu ilçeye 
yönlendirdi.

Bu raporda, aşağıda listesi mevcut bu 18 yeraltı 
yapısı anlatılmaktadır:

▪ Gesi, Güney Mahallesi Kaya Kilisesi
▪ Gesi, Subaşı Kaya Kilisesi ve Yapıları
▪ Develi, Gazi Mahallesi Sarnıç 
▪ Develi, Şahmelik Vadisi Yeraltı Şehri No 1 
▪ Develi, Şahmelik Vadisi Yeraltı Şehri No 2
▪ Develi, Şahmelik Vadisi Doğu Kaya Yerleşimleri 
▪ Develi, Tombak Tepe Kaya Yerleşimleri
▪ Develi, Ayşepınar Köyü Roma Kaya Mezarları

▪ Develi, Öksenek Kaya Kilisesi
▪ Develi, Yenice Mahmutçuk Yeraltı Şehri
▪ Develi, Yeniköy Roma Kaya Mezarları
▪ Gesi, Ispıdın Kaya Kilisesi
▪ Gesi, Vekse Kaya Kilisesi No 1
▪ Gesi, Vekse Kaya Kilisesi No 2
▪ Gesi, Vekse Kaya Kilisesi No 3
▪ Gesi, Vekse Kaya Yerleşimi
▪ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 1
▪ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 2

Aslında; Ağırnas’tan başlayıp Turan (Dimitre), 
Vekse ve Bağpınar’ı (Ispıdın) kat ederek doğudan 
batıya hemen hemen 16 km devam eden Koramaz 
Vadisi’nin bu projenin hem mihenk taşı, hem de 
üstesinden gelinmesi en zor parçası olduğunun 
ilk günden beri farkındaydık. Bu vadi; bir çoğunun 
tarihi bin yıllarla ölçülen sayısız kaya yerleşimini, 
kiliseyi ve yeraltı şehrini barındırıyordu. Ağırnas 
çalışması sırasında, vadinin başlangıcında bulunan 
ilk kaya yerleşimlerini ölçüp, haritalayıp yayım-
ladıktan sonra (bkz. “İkinci Ara Rapor”) vadinin 
devamında, Turan, Vekse ve Bağpınar civarındaki 
kaya yapılarının yoğunluğunu fark edip bunların 
araştırılmasını ileri bir tarihe bırakmıştık.

Ama; hem Develi’deki yeraltı yapılarının Tomarza 
kadar verimli olmaması, hem de Yeşilhisar civarındaki 
çalışmalarımızı 2018 yaz aylarına programlamamız, 
bizleri Kayseri şehrine çok yakın ve tarihsel açıdan 
çok değerli olan Koramaz Vadisi’ne yönlendirdi.

DÖRDÜNCÜ ARA RAPOR ÇALIŞMALARI
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Gesi’ye bağlı Güney Mahallesi’nin güneyindeki 
vadide, kayalık bir yamaçta toplam 14 kaya yer-

leşimi mevcuttur. Bölgedeki diğer vadilerle karşılaş-
tırıldığında Güney’de bulunan bu kaya yerleşimleri 
daha az sayıda ve daha basit olmasına karşın, burada 
bulunan ve ismi bilinmediği için tarafımızdan ‘Güney 
Kaya Kilisesi’ olarak isimlendirilen bu yapı Kayse-
ri’nin yakın civarındaki en büyük kaya kiliselerinden 
birisidir. Yoldan 20 m kadar yukarıda, kayalık bir 
yamaca kazılmış bu yapının kuzey yönündeki ana 
yapısı üç apsisli, klasik planlı bir Bizans kilisesidir. 
Nefin tavanını taşıyan kaya oyma iki sütundan 
birisi tümüyle tahrip olmuş durumdadır. Nefin batı 
duvarında 3,5 x 1,5 m ölçülerinde kazılmış bir oda 

mevcuttur. Kilise, yoğun defineci faaliyeti dolayısıyla 
hemen hemen tamamen tahrip olmuş durumdadır 
ve orijinal fresklerden ancak ufak parçalar halinde 
izler kalmıştır. Bu ana yapının doğusunda, kayaya 
oyularak açılmış 3 m’lik bir tünelle ulaşılan bir şapel 
mevcuttur. Sütunları doğu – batı yönünde olan 
ilk yapıdan farklı olarak, bu yapıda nefin tavanı 
kuzey - güney yönünde, ana kayaya kazılmış çift 
sütunla desteklenmiştir. Bu ikinci yapının apsisi-
nin altında ve altarın batısında özenle kazılmış bir 
yeraltı odası bulunmaktadır. Kapadokya’da sıkça 
rastlanan bu tip, kilise içi yeraltı odalarının önemli 
dini görevlilerin mezarları olduğu bilinmektedir.

GÜNEY KAYA KILISESI

Güney Kilisesi

Gesi Güney
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SUBAŞl KAYA K�L�SES� ve D�ĞER YAPlLAR
Subaşı Köyü, Kayser�
 
Ç�z�m: Al� Yamaç (Ek�m 2017)
 
 

Subaşı Kaya Kilisesi Subaşı
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SUBAŞI KAYA KILISESI VE CIVAR YAPILAR 

Gesi’ye bağlı Subaşı köyünün 100 m batısında, 
kayalık bir sırtta yer alan ve aralarında kaya oyma 

bir kilise de bulunan bu yapılar kompleksi tarafı-
mızdan Ekim ve Aralık 2017 tarihlerinde ölçülüp 
haritalanmıştır. Aynı bölge ile ilgili 2014 tarihli 
makalesinden bu çalışmamızın ardından haberdar 
olduğumuz Prof. Dr. Nilay Çorağan, 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. Kili-
senin batısında yaklaşık dikdörtgen planlı bir narteks 
vardır. Beşik tonoz örtülü narteksin kısmen tahrip 
olmuş güney duvarında bir mezar nişi bulunur. Yapı-
nın 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 gübrenın 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 10-11. 
yüzyıla tarihlemek mümkündür”*

Prof. Dr. Nilay Çorağan’ın mezkur makalesinde, 
Çizim 2 ve 3’te yayımladığı planların kuzey yönü 
yaklaşık 450 hatalıdır. Hal böyle olunca, bu yapılarla 
ilgili olarak yukarıda yazdığı notların yönleri de 
tarafımızdan çizilen planla aynı değildir.

* Nilay Çorağan; 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.
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GAZI SARNIÇ

Develi’ye bağlı Gazi köyünün 500 m doğusunda, 
kayalık bir platformun üzerinde bulunan kaya 

oyması bu yapıdan birçok farklı kaynakta “sarnıç / 
yeraltı şehri” olarak bahsedilmekte ise de, girişi bu 
denli büyük ve dibinde her daim su bulunan böyle 
bir yapının devamında bir ‘yeraltı şehri’ olamayacağı 
aşikardır. Olasılıkla kayalığın üstünde bulunan bir 
savunma yapısının veya yerleşkenin su ihtiyacını 
karşılamak için kazılmış olan bu yapı, tarafımızdan 
yıllar önce araştırılan ve haritalanan Ortahisar Kalesi 
Sarnıcı ile büyük benzerlikler göstermektedir. Sarnıç; 
ana kayaya kazılmış, ortalama 4,70 m yüksekliğinde 
ve 2,70 – 2,90 m eninde, 55 basamakla inilen bir 
yapıdır. İnilen bu 55 basamağın sonunda 4,10 m 
uzunluğunda, üçgen bir su haznesi mevcuttur. 
Ölçülen toplam uzunluğu 32 m, derinliği ise giriş 
kotundan itibaren 20 m olan sarnıcın merdiven 
eğimi 380 - 440 arasında değişmektedir. Yıllar önce 
ağzına dek tümüyle tıkalıyken yerel belediyenin 
çabalarıyla temizlenen bu sarnıcın içinden çıkan tüm 
alüvyon, yapının önüne bir platform oluşturacak 
şekilde dökülmüştür. Bu alüvyonun tahliyesi için 
kullanılan dekovil hattının çelik rayları ise kayaya 
oyulmuş basamakların üzerinde hala durmaktadır. 
Yapının girişi, kapısı kilitli bir demir parmaklıkla 
koruma altına alınmıştır.
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ŞAHMELIK VADISI

Develi’ye bağlı Şahmelik’in 2 km kuzeyinde baş-
layan Şahmelik Vadisi yine kuzeye doğru 6 km 

uzanmaktadır. Kayseri civarında rastlanan diğer dar 
vadilere nazaran oldukça geniş ve tarıma elverişli 
bir yatağa sahip Şahmelik Vadisi’nin tüf kayalardan 
oluşmuş dik duvarlarında kaya yerleşimleri mev-
cuttur. Temel olarak iki farklı noktada gözlenen bu 
yerleşimlerin ilki, vadinin başlangıcından yaklaşık 
3,5 km kadar sonra, vadinin doğu duvarında bulu-
nan ve tarafımızdan “Doğu Kaya Yerleşimi” olarak 
isimlendirilen yoğun yerleşimdir. Bu yapılar bütü-
nünden 2 km kadar sonra, vadinin kuzeye doğru en 
uç noktasında ve batı duvarında bulunan diğer bir 
kaya yerleşimi ise tarafımızdan “Batı Kaya Yerleşimi” 
olarak isimlendirilmiştir.

Doğu Kaya Yerleşimi:

Birbirine bağlı sayısız kaya yapısından oluşan bu 
yapı kompleksi ilk inşa dönemlerinde bir yerleşke 
ise de geçen yüzyıllar içinde ve büyük olasılıkla terk 
edildikten sonra kısmen güvercinliklere dönüştü-
rülmüştür. Bir kayalık duvara kazılmış ve tümü 
birbiriyle bağlantılı birçok yerleşim biriminin yanı 
sıra, aynı kayalığın doğusuna doğru uzanan vadide 
de, tümü çökmüş ve tahrip olmuş, zemine oyma 
sayısız kaya yerleşimi mevcuttur. Büyük kısmı 
mesken veya ahır olan bu kaya oyma yapıların 
içinde iki adet yeraltı şehri mevcuttur.

Şahmelik Yeraltı Şehri No 1:

“Doğu Kaya Yerleşimi”ndeki üç farklı kaya oyması 
yapıdan girişi olan bu yeraltı şehri, 468 m’lik toplam 
ölçüm uzunluğuyla ve iki farklı kotta yer alan 12 
odasıyla bu projenin başından bu yana Kayseri’de 
araştırdığımız en büyük yeraltı yapılarından biri-
dir. Kaya bloğunun ortasında bulunan büyük bir 
yerleşimden girilen ve bu savunma yapısının ana 
girişi olduğunu düşündüğümüz tünel, bir kapı taşı 
ile savunulmakta ve ilk odaya kadar 82 m devam 
etmektedir. Bu noktadan sonra karşılaşılan odalar 

çoğunlukla birbirlerine bağlıdır. Bu “Ana Giriş”in 
dışında bu yeraltı şehrine doğu yönündeki bir başka 
kaya yerleşiminin arkasındaki farklı bir girişten de 
ulaşılabilmektedir. Garip olan; “Ana Giriş”in bu 
denli uzun ve savunulan bir tünele sahip olmasına 
karşın, doğudaki bu diğer girişin hiçbir savunması 
olmaması ve doğrudan iç odalara ulaşmasıdır. Buna 
karşılık; bu girişin üst kotunda bulunan bir diğer 
oda taş kapıyla korunmaktadır. Bahsi geçen bu üst 
oda tümüyle alüvyon doludur. Ana girişin batısında 
yeraltı şehrinin üçüncü bir girişi daha mevcuttur. 
Bu girişin başlangıcı zemini yine alüvyon dolu bir 
yerleşimdir. Bu odadan batıya doğru devam eden 
tünel tıkalıdır. Doğu tüneli bir çatal yapıp iki farklı 
noktadan iç odalara ulaşmaktadır. Kuzey salonunda 
zeminde duran büyük kapı taşı olasılıkla güney 
salonundaki operasyon odasından buraya taşınmış 
olmalıdır. Yeraltı şehri, bu büyük salonların ardından 
kuzeye doğru üç farklı odayla devam etmektedir. 
Kuzeye doğru son odanın ardından 70 cm eninde 
bir tünel 43 m devam etmekte ve sonlanmaktadır. 

Şahmelik Yeraltı Şehri No 2:

“Doğu Kaya Yerleşimi”ndeki vadinin içinde yer 
alan ve tümüyle çökmüş meskenlerden birinin 
duvarındaki bir tünelle başlayan bu savunma yapısı 
sadece Kayseri’nin değil, olasılıkla tüm Türkiye’nin 
bir kapı taşına sahip en ufak savunma yapısı olma-
lıdır. Yapı, 11 m uzunluğundaki tünelin ardında 
birbirlerine paralel kazılmış iki odadan ibarettir. 
Odalarda yeraltı silosu veya duvarlarda niş mevcut 
değildir. Tünelin odalara bağlandığı noktada bulu-
nan 1.15 m çapındaki kapı taşı, savunma yapısı ile 
aynı kayaçtan kazılmıştır.

Batı Kaya Yerleşimi: 

Tüm Şahmelik Vadisi’nin en etkileyici yapısı büyük 
olasılıkla ‘Batı Kaya Yerleşimi’ olarak isimlendir-
diğimiz ve vadinin kuzeybatı duvarına kazılmış 
bu yapıdır. Kaya yerleşiminin girişi zeminden 7 m 

29Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
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yukarıdadır ve girişe tırmanabilmek için kayaya 
oyulmuş el/ayak girintileri hala mevcuttur. Bugün 
demir bir merdivenle çıkılan bu ana giriş toplam 
65 m² genişliğinde, dört kısımdan oluşan bir salona 
açılmaktadır. 7 m yüksekliğe sahip bu demir merdive-
nin güneşli yaz aylarında tutulamayacak denli sıcak 
olduğunu belirtmek isteriz. Giriş salonundan itibaren 
yapı, birbirine bağlı altı farklı odayla güneybatıya 
doğru devam etmektedir. Bu odaların üçüncüsünde 
bulunan ve kuzeybatıya doğru 18 m devam eden bir 
tünel 12 m2 büyüklüğünde bir odaya ulaşmaktadır. 
Odanın kuzey köşesinde bir silo, güney köşesinde 
ise amacı tam olarak anlaşılmayan bir başka bir 

küçük, kaya oyması yapı daha mevcuttur. Odanın 
penceresi veya havalandırması olmadığı için bu, 
tümüyle tıkalı olan küçük yapının bir ocak olama-
yacağı aşikardır. İhtiyatla, bu yapının bir tuvalet 
olabileceğini yazabiliriz. Öte yandan; “Batı Kaya 
Yerleşimi” ismini verdiğimiz bu yapılar kompleksi 
kayalara oyulmuş bir mesken grubuna benzese de, 
ana yerleşimin 2 km uzağında ve tek başına olması, 
zeminden bu kadar yükseğe kazılması, tüm pence-
relerinin vadiye hakim noktalara açılması ve uzun 
bir tünelle ulaşılan, hücre benzeri bir odaya sahip 
olması bu yapılar grubunun bir askeri garnizon da 
olabileceğini düşündürmektedir.

Batı Kaya Yerleşimi

Şahmelik
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Doğu Kaya Yerleşimi

Yeraltı Şehri No 1
Yeraltı Şehri No 2
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 ⊲ Şahmelik Doğu Kaya Yerleşimi Batıdan Görünüş

 ⊲ Şahmelik Batı Kaya Yerleşimi
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 ⊲ Şahmelik Batı Kaya Yerleşimi
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 ⊲ Şahmelik Doğu Kaya Yerleşimi

33Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
şahmEliK vadisi



o'
m

ag

N
m

0 
   

   
   

   
   

   
   

 1
0 

   
   

   
   

   
   

   
 2

0M

TO
M

B
A

K
 K

AY
A 

YE
R

LE
Ş�

M
�

To
m

ba
k 

Kö
yü

 - 
D

ev
el
� -

 K
ay

se
r�

38
0 19

'3
4.

92
" K

, 3
50 29

'0
3.

79
" D

Al
� Y

am
aç

 (A
ğu

st
os

 2
01

7)
 

 

Ç
ök

ün
tü

Tı
ka

lı 
tü

ne
l

Ye
ra

ltı
s�

lo
la

rl

34 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
DÖRDÜNCÜ ARA RAPOR



TOMBAK TEPE KAYA YERLEŞIMI

Tombak köyünün 1 km doğusundaki kayalık bir 
yamaçta yoğun bir kaya yerleşim kompleksi mev-

cuttur. Büyük çoğunluğu mesken ve ahır, diğer bir-
kaçının ise silo ve sarnıç olduğu belirgin olan bu kaya 
oyması yapılar olasılıkla bugünkü Tombak köyünün 
ilk yerleşimi olmalıdır. Kayalık duvarın en alt kotla-
rında birbirinden bağımsız ayrı meskenler şeklinde 
başlayan bu kayaya oyulmuş yerleşimde, yamacın 
yüksek bir noktasında birbirine bağlantılı yedi odalı 
tek bir yapı bütünü bulunmaktadır. ‘Tombak Kalesi’ 
olarak da bilinen bu kompleksin en ilginç yapısı da 
iki kata yayılan bu yedi odalı yapıdır. Kayalara oyul-
muş odaların batıya doğru ikincisinden başlayan ve 
genişliği 65 - 80 cm arasında değişen bir tünel kuzeye 
doğru, yani bu kayalık sırta paralel bir şekilde 89 m 
ilerledikten sonra tüm bu sistemin en büyük odasına 
ulaşmaktadır. Tünelin başladığı oda, kayaya oyulmuş 
yapıların en üst kotundadır ve tünel 89 m sonunda 

giriş kotundan 6,5 m aşağıya inmektedir. Tünelin 
içindeki bir kısımda bu inişi – çıkışı kolaylaştırmak 
için zeminde ana kayaya kazılmış basamaklar da 
mevcuttur. Öte yandan, bu denli uzun ve savunma 
amaçlı kazıldığı belirgin olan tünelde hiçbir taş 
kapı, operasyon odası veya tuzak bulunmaması da 
ilginçtir. Tünelin ilerleyen kısımlarında kaya yapısı 
değişmekte ve giriş kısmında bulunan, kazılması kolay 
yumuşak tüf yerini oldukça sert, andezitli bir breşe 
bırakmaktadır. Tünelin sonunda karşılaşılan ve bu 
sert kayaya kazılmış oda 100 m2’den daha büyüktür. 
Düzensiz bir plana sahip, içi çökmeler dolayısıyla kaya 
yığınlarıyla dolu ve tavanı ana kayaya oyulmuş iki 
sütunla desteklenen bu odanın zemininde iki büyük 
erzak silosu mevcuttur. Odanın kuzey duvarındaki 
büyük çöküntü ve tıkalı bir tünel, yapının devamının 
araştırılmasına izin vermemektedir.

Tombak Köyü

Tombak Tepe Kaya Yerleşimi
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AYŞEPINAR ROMA KAYA MEZARLARI

Develi’nin güneydoğusunda Şah Melik’den Firakdin’e 
ve Ayşepınar’a dek uzanan geniş düzlük aslında 

gizli bir mesalar yığınıdır. Bu büyük platoyu oluştu-
ran volkanik kayaçlar yer yer yüksekliği 10-20 m’den 
fazla olmayan dik duvarlar halinde aşınmış ve tüm 
ovada mesalar oluşmuştur. Bölgedeki köylerin çoğu, 
bu mesaların düz bir plato görüntüsüne sahip üst 
kısımlara kurulmuşken kayalık duvarlarda da sayı-
sız antik kaya yerleşimi ve mezar bulunmaktadır. 
Tüm bu yapılar arasında en etkileyicisi Ayşepınar 
köyünün batısındaki duvara kazılmış beş Roma kaya 
mezarıdır. Fotoğrafları birçok kitap ve broşürde yer 
almasına karşın hala bilimsel bir çalışmaya konu 
olamamış bu yapılar, işçilik ve kaya oyma süsle-

meleriyle tüm Kayseri’nin en güzel antik yapıları 
arasındadır. Mezarların giriş kapılarında bulunan 
taş oyma süslerin büyük kısmı defineciler tarafın-
dan tahrip edilmiştir. Ölçüp fotoğrafladığımız bu 
beş kaya mezarının doğu yönündeki ilk üçü üçer 
klinelidir. Üçüncü kaya mezarından sonra bir diğer 
mezar açılmaya başlanmış, kayaya şekil verilip düz-
lenmiş ama mezar odası kazılmadan bırakılmıştır. 
Batı yönündeki son iki mezar ise altışar klinelidir ve 
taş işçilikleri diğer üç mezardan çok daha özenlidir.

Bahsi geçen kayalık duvarın civarında ve üstünde 
de sayısız kaya oyma mezar mevcuttur ve bölgenin 
bir Roma dönemi nekropol alanı olduğu kesindir.

Ayşepınar

Kaya Mezarları
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ÖKSENEK KAYA KILISESI

Develi ilçesinin içinde, Öksenek Vadisi’nin doğu-
sunda, Bahçebaşı Mahallesi, Çamlıbel Sokak’ta 

bulunan bu kaya oyma kilise güneydoğu – kuzeybatı 
aksı üzerinde 20 m uzunluğa sahiptir. Uzun yıllar 
boyu içi çöp dolu olduğu söylenen bu yapı yakın 
zamanda belediye tarafından temizlenerek kilitli 
demir bir kapıyla koruma altına alınmıştır. Ben-
zerlerine Kapadokya’da sıkça rastlanan, üç apsisli, 
klasik planlı bir Bizans kilisesi olan yapı, orijinalinde 
ana kayaya oyulmuş altı sütunla desteklenmişken, 
bugün bu sütunların tümü kırılmıştır. Kubbenin 
kenarındaki birkaç ufak fresk dışında hiçbir süsleme 
mevcut değildir. Kilisenin tavanı üç yerinden çökmüş 
durumdadır, artık taşıyıcı kolonları olmadığı da göz 
önüne alınırsa, yeni çökmeler beklenebilir. 

Bu güzel ve değerli yapının gelecek kuşaklara 
ulaşması düşünülüyorsa acilen bir restorasyon 
çalışmasının projelendirilmesi yerinde olacaktır.

43Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
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MAHMUTÇUK YERALTI ŞEHRI

Develi’ye bağlı Yenice köyünün 7 km güneyinde, 
Zamantı Nehri kenarındaki bir taş ocağı içinde 

yeralan bu savunma yapısı, ufak ve olasılıkla tamam-
lanmamış bir yeraltı şehridir. Doğu girişindeki 
tünelin 11. metresinde bulunan yaklaşık 40 m2 
yüzölçümüne sahip oda bu savunma yapısındaki üç 
odanın en büyüğüdür. Giriş tünelinin odaya ulaştığı 
noktadaki mimari yapı bir operasyon odasını andırsa 
da, hem yapının içinde bu girişi korumaya yarayan 
bir ‘kapı taşı’ mevcut değildir, hem de ‘taş kapı’ 
yatağı olduğunu varsaydığımız kaya oyma kesiğin 
karşı duvarında bir kapı şaftı kazılmamıştır. Yapının 
toplam tünel uzunluğu 93 m’dir. Büyük bir kısmı 
65 – 70 cm eninde olan bu tünellerin tavan yüksekliği 

de, zeminde biriken alüvyonlar dolayısıyla ortalama 
80 – 100 cm civarındadır. İkisi oldukça ufak, toplam 
üç oda için 93 m tünel kazmanın anlamsızlığı bir 
yana bırakılsa bile, yapının batı girişlerinde hiçbir 
savunma kapısı olmaması bile bu savunma yapısının 
inşaatının yarım kaldığının bir ispatıdır.

Mahmutçuk Yeraltı Şehri’nin yakın civarında zemine 
kazılmış birkaç kaya mezarı ile, Zamantı Nehri’nin 
karşı yamaçlarında kaya mezarları mevcuttur. 

Öte yandan; Mahmutçuk Yeraltı Şehri’nin, inşaatı 
yeni tamamlanan Zamantı (Gümüşören) Regüla-
törü’nün su tutması sonucunda baraj gölü altında 
kalma riski mevcuttur.

Yenice

Mahmutçuk 
Yeraltı Şehri

Zamantı Nehri
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YEN�KÖY ROMA KAYA MEZARLARl
Yen�köy, Devel�, Kayser�
38004'75.0" K, 35041'77.9" D

Ç�z�m: Al� Yamaç (Ek�m 2017)
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YENIKÖY ROMA KAYA MEZARLARI

Develi’ye bağlı Yeniköy’ün 4 km güneydoğusundaki 
bir vadinin içinde, kayalık bir duvara kazılmış bu 

iki Roma kaya mezarı, tartışmasız bir şekilde tüm 
Kayseri’nin şimdiye dek tespit edilmiş en büyük 
kaya mezarlarıdır.

Bu iki yapının neden tüm ana yerleşimlerden bu 
denli uzakta, ıssız ve civarda bilinen hiçbir yerleşi-
min olmadığı bir yerde kazılmış olduğu ise henüz 
cevabını bilmediğimiz bir sorudur. Her ne kadar, 
Yeniköy’den kaya mezarlarının olduğu noktaya dek 
vadi boyunca birkaç farklı kaya mezarı daha mevcut 

ise de, hem bu diğer yapılar civarda örneklerine sıkça 
rastlanan, basit işçiliğe sahip kaya mezarlarıdır hem 
de, vadi boyunca bu tür basit kaya mezarlarının sayısı 
5-6’yı geçmemektedir. Ayşepınar’da gözlemlenen 
yoğun Roma nekropolünün aksine, Yeniköy’ün bu 
vadisinde bir Roma nekropolü mevcut değildir. 
Romalıların ölülerini yerleşim yerlerinden belirli 
bir uzaklığa gömdükleri ve bahsi geçen bu iki 
mezarın oldukça zengin insanlara ait olduğu göz 
önüne alınırsa, bu bölgede yapılacak kapsamlı bir 
arkeolojik araştırmanın verimli sonuçları olacağını 
düşünüyoruz.

Yeniköy

Roma Kaya Mezarları
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ISPIDIN KAYA KILISESI

I spıdın köyünün (Gesi Bağpınar Mahallesi) 300 m 
kadar güneybatısında, vadiyi geçen köprünün 

yanındaki kayalık sırtta bulunan bu küçük kaya 
kilisesi Kayseri’de şimdiye dek rastladığımız en 
güzel freskleri içermektedir. Gerçi; Kayseri’nin her 
noktasında mevcut olan yoğun defineci faaliyeti bu 
kaya kilisesinde de onarılmaz izler bırakmış ama, 
hiç olmazsa, bazı freskler hala görülebilir durumda. 
Öte yandan, fresklerin üzerine kazılmış graffitilerin 
bazılarının Rumca olması ve tespit edebildiğimiz 
ikisinin 1903 ve 1905 tarihleri taşıması yapının 

uzun bir zaman önce terk edildiğini ve 115 yıl önce 
bile tahrip edildiğini göstermektedir. Doğu – batı 
aksında üç sütunla taşınan tek nefli bu yapıya giriş 
kuzey duvarına kazılmış kemerli bir kapıdandır. 
Kilisenin batı ve güney duvarlarında ikişer niş 
mevcuttur ve ana apsisin dışında, kuzey duvarında 
çok küçük bir apsis daha vardır. Kilise ile bağlantılı, 
kayalara oyulmuş ve bir kısmı çökmüş, bazıları ise 
tahrip edilmiş diğer yapı kalıntıları ise bize buranın 
bin yıl kadar önce dini bir yapı kompleksi olduğunu 
göstermektedir.

Ispıdın

Ispıdın Kaya Kilisesi
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VEKSE KAYA K�L�SES� NO 1
Vekse Köyü, Mel�kgaz�, Kayser�
38048'09.31" K, 35040'32.98" D
Ç�z�m: Al� Yamaç (Aralık 2017)
 
 

Nm
0                 1                 2m

o'mag

Vekse

Kaya Kilisesi No 1

Kaya Kilisesi No 2
Kaya Kilisesi No 3

Yapı
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VEKSE KAYA KILISESI NO 1

Vekse’nin 400 m kadar güneydoğusunda, Koramaz 
Vadisi’nin dışında kalan kayalık bir tepenin üze-

rinde bulunan iki nefli bu büyük kaya kilisesi oldukça 
değişik bir mimariye sahiptir. Normal bir mimaride 
bulunması gereken iki yan koldan sadece güneye 
bakan tek bir transept mevcuttur ve bu transeptte 
bir yan apsis vardır. Olasılıkla, kuzey kısmındaki 
kaya bloğu sol transeptin kazılmasına izin verme-

yecek kadar ince olmalıdır. Girişin tam karşısında, 
güney duvarına kazılmış, önünde bir mezar bulunan 
küçük apsisin ardından nefte karşılıklı iki duvarda 
nişler mevcuttur. Kemerli bir tonozun ardından 
ulaşılan kubbe nispeten sağlam durumdadır. Kili-
senin tümünde ve nal şeklinde kazılmış ana apsis 
duvarlarında herhangi bir fresk mevcut değildir.
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VEKSE KAYA K�L�SES� NO 2
Vekse Köyü, Mel�kgaz�, Kayser�
38048'29.78" K, 35040'23.80" D
Ç�z�m: Al� Yamaç (Aralık 2017)
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VEKSE KAYA KILISESI NO 2

Günümüz Vekse yerleşiminin kuzeyinde, Koramaz 
Vadisi’nin kuzey duvarı boyunca sayısız kaya yer-

leşimi mevcuttur. Bu yapıların büyük kısmı mesken, 
besi yeri veya güvercinlik olsa da, içlerinde mesken 
olamayacak denli büyük yapılar ve kiliseler de mev-
cuttur. Tarafımızdan Vekse Kaya Kilisesi No 2 olarak 
isimlendirilen bu, nispeten büyük kilise bir kaya oyma 
yapının ana kayanın doğal formuna uydurulmasının 
güzel bir örneğidir. Tek sütunla desteklenmiş 3.8 
x 6 m ölçülerindeki nefin doğusundaki kayada çift 
sıra halinde yuvarlak kemerli nişler mevcuttur. Ana 
apsis ise batısında bulunan yan apsise bir geçitle 
bağlanmaktadır. Vekse Kaya Kilisesi No 1’den farklı 
olarak, bu kilisenin nefinin batı kısmı bir transept 
olamayacak denli büyüktür. 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 KAYA K�L�SES� NO 3
Vekse Köyü, Mel�kgaz�, Kayser�
Ç�z�m: Al� Yamaç (Aralık 2017)
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VEKSE KAYA KILISESI NO 3

Vekse’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 transpetleri orijinal 
kabul edersek kilisenin asimetrik mimarisi oldukça 
ilginçtir. Girişin doğusunda duvara oyulmuş, hemen 
hemen birer metre çapında, amacı belirsiz olan iki 
girinti ise kilisenin orijinal mimarisine ait değildir ve 
olasılıkla 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 kazıl-
mış, 6 m çapa sahip güvercinliği bir delikle kilisenin 
apsisine bağlayıp kiliseyi de güvercinliğe çevirerek 
daha fazla verim elde etmekti. Kilisenin apsisinin 
yanındaki güney duvarının çökmesi ve yapının bu 
noktada tümüyle yeryüzüne açılması bu projeyi 
engellemiş olmalıdır.
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Vekse Köyü, Mel�kgaz�, Kayser�

VEKSE YERALTI YAPISI
Ç�z�m: Al� Yamaç (Aralık 2017)
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VEKSE KAYA YERLEŞIMI

Koramaz Vadisi’nin bu kısmında bulunan sayısız 
kaya yerleşimi içinde bu, ana kayada üç etkileyici 

penceresi olan büyük 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 bir ‘mesken’ 
için anlamsız 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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TURAN YERALTl YAPlSl NO 1
D�m�tre Köyü, Mel�kgaz�, Kayser�
38048'14.9" K, 35042'01.8" D
Ç�z�m: Al� Yamaç (Aralık 2017)
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TURAN (DIMITRE) KAYA YERLEŞIMI NO 1

Bu yer altı yapı sisteminin en önemli mekanı; ana 
girişteki 5.5 m’lik galerinin devamında ulaşılan, 

9.5 x 4.3 m ölçülerinde, düzgün dikdörtgen planlı ve 
beşik tonoz şeklinde kazılmış, tavanı en yüksek nok-
tasında 4.2 m olan devasa yapıdır. Kayseri civarında 
rastladığımız kaya oyması en büyük tek mekanlardan 
birisi olan bu salonun her iki duvarında da dörder 
niş mevcuttur. Yapının işlevi belirsiz olsa da, bir 
kilise olmadığı düşünülebilir. Bu büyük salonun 
kuzeybatı yönündeki karşı duvarında son derece 
düzgün kazılmış bir kapı ve geçitle ulaşılan küçük 
bir oda mevcuttur ve bu odadan sonra, batıya doğru 
devam eden tünellerinin savunma amaçlı kazıldığı 
kesindir. Kapı taşları yerlerinde mevcut olmasalar 
da tünel boyunca kazılmış iki adet operasyon odası 
belirgindir. İlginç olan nokta; savunmanın, güney 
duvarı tamamen çökmüş olan son odadan geriye 
doğru düzenlenmiş olmasıdır. Çöküntüden dolayı 
devamı araştırılamayan bu son oda bir mesken 
olarak kullanılıyor olmalıydı. Bu odanın kuzeyinde 
başlayan tünel kısa bir mesafe sonra bir operasyon 
odasına, ardından da büyük bir odaya ulaşmaktadır. 

Ne yazık ki bu odanın batı köşesi de tavandan düşen 
molozlarla tamamen tıkalıdır. Dolayısıyla, bu nok-
tada başka bir tünel olup olmadığını anlayabilmek 
mümkün değildir. Aynı odanın doğu köşesindeki 
tünelin başlangıcında bulunan bir diğer operasyon 
odası da doğu yönüne doğru savunma vermekte-
dir. Bu noktada, kapı taşının karşı duvarda bir şaftı 
olmaması bize bu savunma yapısının inşaatının 
tamamlanmadan bırakıldığını düşündürmektedir.

Ana giriş galerisinden doğuya doğru devam eden 
yeraltı yapıları ise daha sonraki dönemlerde kazılmış 
veya eski yapıların çağlar boyunca değiştirilerek 
kullanılmış şekli olmalıdır. Giriş galerisindeki 
çöküntülerle ulaşılabilen ama, tümünün de yeryü-
züne kapısı olan tüm bu yapılar mesken veya besi 
yeridir. Benzer şekilde, büyük salonun doğusunda 
bulunan yuvarlak planlı küçük odanın içinde dik 
açılarla, 65 cm yüksekliğinde inşa edilmiş duvar 
bölmeleri, bahsi geçen salonun da bir dönem ahır/ 
ağıl olarak kullanıldığını ve bu kısmın da su ve 
yemlik olabileceğini düşündürmekte.

Turan

Kaya Yerleşimi No 1

Kaya Yerleşimi No 2
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TURAN (DIMITRE) KAYA YERLEŞIMI NO 2 ‘DUDU GÜZAY EVI’

Önünde ve ardındaki tüm yapıların yıllar önce 
çöktüğü, yegâne sağlam yapının ise üstümüzde 

duran, üç sıra kesme taştan yapılmış bir tonoz olduğu 
noktada yeraltı yapılarını ölçmeye hazırlanırken 
ziyaretimize gelen, yaşlı bir köy sakini bu yapının 
rahmetli halası Dudu Güzay’ın evi olduğunu ve çocuk-
luğunun bu evde geçtiğini söyledi. Anlattığına göre, 
Turan köyü yıllar önce boşaltılıp bugün bulunduğu 
yeni yerine taşınırken köylüler mağaraların önüne 
inşa edilmiş taş kesme eski evlerinin taşlarını da yeni 
evlerinde kullanmak için taşımışlar. Dolayısıyla; 
uzun yıllardır içine girmediği, bir kısmı sökülmüş, 
diğer birçok kısmı da geçen bunca yıl içinde çökmüş 
bu meskenin hangi kısmının ne amaçla kullanıldığı 
hatırlayamadı. Ama, çocukluğunun geçtiği bu evin 
tünellerini ve iki adet kapı taşını gayet iyi hatırlıyordu.

Gerçekten de, Dudu Hanım’ın 60 yıl öncesine dek 
mesken olarak kullandığı bu, iki kata yayılmış, birbir-
lerine tünellerle bağlı yedi odalı evinin tünellerinde 
iki tane devasa kapı taşı mevcuttu. Kuzey odasının 
doğusunda bulunan tünelin ağzını kapatan kapı 

taşının savunma yönü bu odaya doğrudur. Olası-
lıkla, bu oda antik çağda bir ‘son sığınma mekanı’ 
idi, daha sonraki çağlarda güney duvarı yıkılarak 
dışarıyla bağlantılı bir mekan haline getirilmiş 
olmalıdır. Yapının güneyinde bulunan diğer kapı 
taşı ve operasyon odası zaman içinde tekrar kazı-
larak geçişler genişletilmiştir.

Görünen o ki, Dudu Hanım ve ailesi, kendilerinden 
yüzlerce yıl önce ve başka bir amaçla kazılmış bir 
yapıyı mesken edilmiş ve kendi ihtiyaçları doğrultu-
sunda değiştirmiş olmalılar. Kapadokya’da sıklıkla 
rastlanan bu uygulama, kayalara kazılmış bu yapı-
ların ilk inşa tarihini belirlemeyi de imkansız hale 
getiriyor. Kiliseler daha sonra güvercinlik oluyor 
veya Roma kaya mezarları mesken haline geliyor. 
Ya da meskenler ahıra, ahırlar depolara dönüşüyor. 
Duvarlar yıkılıp yeni odalar açılıyor veya odaların 
içinde duvarlar örülüyor. Binlerce yıldır kayaların 
içinde yaşamanın süregelen geleneği bu.
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TEŞEKKÜR

Bu projenin devam etmesini mümkün kılan des-
teğiyle Kayseri’nin yer altındaki kültürel mirasına 
sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Mustafa Çelik’e,

Bu projeye katkıları ve bu projeden bağımsız olarak, 
Türkiye’nin kültürel mirasının geleceğe aktarılma-
sına yönelik inanılmaz çabaları dolayısıyla ÇEKÜL 
Vakfı Başkanı Sayın Prof. Metin Sözen’e,

Yıllardır devam eden bu proje sırasında tüm sorun-
larımıza 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 Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın 
Serdar Altuntuğ’a,

Transferlerimizden konaklamamıza dek her türlü 
gereksinimimizi fazlası ile karşılayan Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sayın 
Türker Fidancı’ya,

Engin arazi bilgisiyle her daim yeni yeraltı yapıları 
keşfetmemizi sağlayan ve birçok çalışmamızda 
bizlere eşlik eden Sayın Bilgin Yazlık’a,

Bölgedeki çalışmalarımızda bizlere her konuda 
destek olan Develi Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Sayın Abdullah İslamoğlu’na,

Bölgenin yeraltı yapıları ile ilgili tüm kişisel bilgile-
rini her fırsatta bizimle paylaşmasının dışında, bu 
projeye olan içten desteğini sürekli hissettiğimiz 
Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Sayın Ali Orhan’a,

Develi ilçesindeki her köyün muhtarını tanıyan ve 
bu bölgede vazgeçilmez desteğimiz olan Bahadır 
Toker’e, yürekten teşekkürü bir borç biliriz.

77Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
TEşEKKür





Ek 1: Sözlük

Taş Kapı: Savunma amaçlı kazılmış yeraltı şehirle-
rinde 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 Odası: Taş kapıları yuvarlayarak kapamak 
veya açmak için bu taş kapının arkasına, tünelin 
yan tarafına kazılan küçük oda. 

Tuzak: Taş kapının önünde, düşmanın kapıya ulaş-
masını zorlaştırmak için, tünel zeminine kazılan 
derin çukur veya tünel tavanına kazılan ve içeriden, 
operasyon odasından ulaşılan saldırı delikleri.

Silo: Yeraltı şehirlerindeki bazı odalarda tahıl ve 
hububat depolamak için odanın zeminine kazılmış, 
ağızları nispeten dar, içi ve derinliği fazla oyuklar.

Apsis: Kiliselerin mihrabını ve sunak odasını 
kapsayan, çoğunlukla tonoz ya da kubbe ile örtülü 
yarım daire planlı girinti.

Nef: Kilise mimarisinde apsise dik olarak uzanan, 
sütun ya da paye dizileriyle ayrılan ve insanların 
dua ettiği ana mekan.

Transept: ‘Haç Kolu’ da denilen, Orta Çağ’dan 
başlayarak günümüze dek kilise mimarisinde 
haç şeklindeki kilise planının sağ ve sol kollarına 
verilen isim. 

Narteks: Kilisenin giriş bölümü olarak da tanımla-
nan ve ‘nef’ten genellikle duvarlar yahut sütunlar 
ile ayrılan kısım

Mesa: Erozyon dolayısıyla bazı kısımları dik duvarlar 
halinde aşınmış, üstü tümüyle düz plato.

Kline: Roma kaya mezarlarında ölülerin konulduğu, 
ana kayaya oyulmuş taş ‘yatak’.
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Ek 2: Protokol

81Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
EK 2: proToKol



82 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
DÖRDÜNCÜ ARA RAPOR



83Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
EK 2: proToKol



84 Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri
DÖRDÜNCÜ ARA RAPOR



85Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları
EK 2: proToKol





Ek 3: “Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Projesi”nde Araştırılan 
Tüm Yeraltı Yapıları ve Yeraltı Şehirleri

▪ Ali Dağı Yeraltı Şehri

▪ Ali Saip Paşa Yeraltı Şehri

▪ Gesi/Değirmendere Vadisi Kaya Yerleşimleri

▪ 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 

▪ Mimar Sinan Yeraltı Şehri

▪ Ağırnas Yeraltı Şehri

▪ Mustafa Bozdemir Yeraltı Şehri

▪ Akbin Vadisi Kaya Yerleşimleri

▪ Subaşı Yeraltı Şehri

▪ Avedik Vadisi Kaya Yerleşimleri

▪ Talasıra Yeraltı Şehri

▪ Danalık Yeraltı Şehri

▪ Emiruşağı Yeraltı Şehri

▪ Fatinler İni Yeraltı Şehri

▪ İncili Yeraltı Şehri

▪ Kuruköprü Yeraltı Yapısı

▪ Sümengen Yeraltı Şehri

▪ Kirkor Mevkii Yeraltı Şehri

▪ Kuşcağız Yeraltı Şehri

▪ Harman Yeraltı Şehri

▪ Gülistan Yeraltı Şehri

▪ Kömür Yeraltı Şehri

▪ Eski Pusatlı Yeraltı Şehri

▪ Kıranardı 10 Kalay Maden Ocağı 

▪ Güney Mahallesi Kaya Kilisesi

▪ Subaşı Kaya Kilisesi ve Yapıları

▪ Gazi Mahallesi Sarnıç 

▪ Şahmelik Vadisi Yeraltı Şehri No 1

▪ Şahmelik Vadisi Yeraltı Şehri No 2

▪ Şahmelik Vadisi Doğu Kaya Yerleşimleri 

▪ Tombak Tepe Kaya Yerleşimleri

▪ Ayşepınar Köyü Roma Kaya Mezarları

▪ Öksenek Kaya Kilisesi

▪ Mahmutçuk Yeraltı Şehri

▪ Yeniköy Roma Kaya Mezarları

▪ Ispıdın Kaya Kilisesi

▪ Vekse Kaya Kilisesi No 1

▪ Vekse Kaya Kilisesi No 2

▪ Vekse Kaya Kilisesi No 3

▪ Vekse Kaya Yerleşimi

▪ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 1

▪ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 2
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Ek 4: Obruk Mağara Araştırma Grubu Kayseri Çalışmaları

▪ 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

 (1. Ara Rapor) 

▪ 24-27 Ekim 2014 7. Araştırma

▪ 7-9 Kasım 2014 8. Araştırma

▪ 4-7 Nisan 2015 9. Araştırma

▪ 3-6 Temmuz 2015 10. Araştırma

 (2. Ara Rapor)

▪ 5-8 Aralık 2015 11. Araştırma

▪ 1-4 Nisan 2016 12. Araştırma

▪ 8-12 Ekim 2016 13. Araştırma

▪ 6-10 Ocak 2017 14. Araştırma

▪ 15-19 Şubat 2017 15. Araştırma

▪ 13-16 Nisan 2017 16. Araştırma

▪ 12-15 Mayıs 2017 17. Araştırma

 (3. Ara Rapor)

▪ 10-11 Temmuz 2017 18. Araştırma

▪ 12-16 Ağustos 2017 19. Araştırma

▪ 25-29 Ekim 2017 20. Araştırma

▪ 6-11 Aralık 2017 21. Araştırma

 (4. Ara Rapor)
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Ek 5: ATLAS Dergisi’nin Şubat 2018 Sayısında Yayımlanan Makalemiz
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Ek 6: Proje Kapsamında Çalışılması Planlanan Diğer Yapılar

▪ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimleri

▪ Ispıdın (Bağpınar) Kaya Yerleşimleri

▪ Vekse Kaya Yerleşimleri

▪ Derevenk Vadisi Kaya Yerleşimleri 

▪ Melikgazi, Küçükbürüngüz Kaya Kiliseleri

▪ Tavlusun Sarnıç

▪ Mancusun, Yeşilyurt Mahallesi Kaya Yerleşimleri

▪ Kermelik Kalesi

▪ Develi, Ayvazhacı Köyü Tepesi Yeraltı Yapıları

▪ Develi, Beşkardeş Kaya Kilisesi ve Mezarları

▪ Develi, Menengi Çiftliği

▪ Develi, Dereşimli Kaya Yerleşimi

▪ Develi,  Küçük Künye Ayıini ve Perili 
Doğal Mağaraları

▪ Yeşilhisar, Deneke Yeraltı Şehri

▪ Yeşilhisar, Gülbayır Köyü ve Civar Vadiler

▪ Yeşilhisar, Erdemli Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ Yeşilhisar, Keşlik Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ Yeşilhisar, Güzelöz Beş Kilise

▪ Yeşilhisar, Kaleköy Kaya Yerleşimleri

▪ İncesu, Yuvalı Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ İncesu, Eski Küllü Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ İncesu, Yemliha Köyü, Aksu (Biliğ) Bağları Mevkii 
Kaya Yerleşimleri

▪ İncesu, Yuvalı Köyü, Bostanlı Mevkii Kaya 
Yerleşimleri

▪ İncesu, Eski Yuvalı Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ İncesu, Bayramhacı Köyü, Taş Ocakları

▪ İncesu, Eski Çevril Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ İncesu, Akin Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ Bayramhacı Köyü Kaya Yerleşimleri

▪ Bünyan, Kayabaşı Kaya Yerleşimleri

▪ Özvatan-Amarat Kasabası, Zırha Kalesi Yeraltı Şehri

▪ Sarız İlçesi Mesire Alanı Mağarası

▪ Silahtar Köyü Kaya Oyma Kale ve Mağarası

▪ Yahyalı, Taşhan Köyü Kaya Mezarları
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EK 6: projE Kapsamında çalışılması planlanan diğEr yapılar
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