
Kayalara oyulmufl evleri, kiliseleri, flaraplar› ve
muhteflem günbat›m›yla “Güzel Atlar Ülkesi” Ka-
padokya büyüleyici ve gizemli bir atmosfere sahip.
Yeralt› flehirlerini keflfederek bafllad›¤›n›z gezini-
ze, rengârenk balonlardan biriyle ç›kaca¤›n›z ba-
lon turuyla devam edebilir ya da keyifli günbat›m›-
n› flarab›n›z eflli¤inde seyredebilirsiniz. 

Dünyan›n 8. harikas› ola-
rak kabul edilen Kapa-
dokya, kültürel ve tarih-
sel zenginlikleri sebebiy-
le UNESCO taraf›ndan
korunmas› gereken böl-
geler aras›na al›nm›fl.
Nevflehir, Aksaray, Ni¤de,
Kayseri ve K›rflehir flehir-
lerinin birlefliminden olu-
flan Kapadokya’da 10 de-
¤iflik uygarl›¤a ait 429
tescilli yap› ve 64 sit alan›
bulunuyor. Yaklafl›k ola-
rak 60 milyon y›l önce;
Erciyes, Hasanda¤› ve

Güllüda¤’›n lav ve külleri-
nin oluflturdu¤u tabaka-
lar›n milyonlarca y›l bo-
yunca ya¤mur ve rüzgâr
taraf›ndan afl›nd›r›lma-
s›yla ortaya ç›kan görüntü
yöreye o ünlü do¤al man-
zaras›n› vermifl. Uçhisar,
Göreme, Avanos, Ürgüp,
Derinkuyu, Kaymakl›, Ih-
lara ve çevresinden ibaret
olan bu ilginç oluflumlar
Roma, Bizans, Selçuklu
ve Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u ile Cumhuriyet döne-
minden kalma yap›lar. 
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GÖRMEDEN DÖNMEY‹N!

Uçhisar

Kapadokya’n›n en yüksek yerlefli-
mi olan bölgede yer alan Uçhi-

sar Kalesi'nin zirvesi ayn› zamanda
bölgenin panoramik seyir noktas›. Bu
kale içerisinde bulunan odalar birbi-
rine merdivenler, tüneller ve kori-
dorlarla ba¤lanm›fl. Çok katl› olan
kalenin baz› bölümleri y›k›ld›¤›ndan
dolay› tüm odalara ulafl›lam›yor.

Göreme Aç›k Hava Müzesi
Ovalar, küçük da¤ bitkileri, yüksek tepeler, alüvyonla dolmufl dere ve ›rmaklardan oluflan
alan, Kapadokya’da görülmesi gereken yerlerin bafl›nda geliyor. Hasan Da¤›-Erciyes Da¤›
volkanik bölgesinde yer alan Göreme Milli Park›’nda Erciyes ve Hasan Da¤›’n›n büyük volka-
nik konileri, baz›lar› bazaltla kapl› afl›nm›fl tüf yataklar› araziye bilinen peri bacalar› formu-
nu kazand›rm›fl. Volkanik tüflerin oluflturdu¤u dikkat çekici manzaras›yla bir aç›khava mü-
zesi olan alan, Bizans Kilise mimarisi ve dinsel sanat tarihinden önemli bir dönemin izlerini
tafl›yor. Ulafl›m olanaklar›n›n k›s›tl› olmas› ve engebeli yap›s› bölgenin dini inzivaya çekilmek
isteyenler için s›¤›nma merkezi olmas›n› sa¤lam›fl.

Ürgüp

Uçhisar

Göreme
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Çavuflin  

Vaftizci Yahya ad›na
yap›lan kilise Ça-

vuflin'deki en önemli
yap›. 5. yüzy›lda yap›l-
d›¤› düflünülen yap›
bölgenin en eski kili-
sesi. Avlusu kayalar›n
kopmas› sonucu y›k›-
lan kilise H›ristiyan
keflifller taraf›ndan ol-
dukça ilgi görmüfl. 

Avanos  

Hititlerden beri
süregelen bir

gelenek olan sera-
mik yap›m› Ava-
nos’un bafll›ca ge-
çim kayna¤›. Çok
say›da çanak çöm-
lek atölyesiyle kar-
fl›laflabilece¤iniz
bölgede, K›z›l›r-
mak'›n k›rm›z› top-
rak ve kilinden olu-
flan seramik çamu-
ru kullan›l›yor. Bu
kar›fl›m seramik
sanatç›lar›n›n elin-
de hayat buluyor.
K›z›l›rmak'›n he-
men kenar›nda yer
alan Roma mezarl›-
¤›nda bulunan lahit
ise Kapadokya Böl-
gesi’nde bugüne
kadar ele geçen tek
lahit olmas› aç›s›n-
dan önem tafl›yor. 

Zelve  

Peri bacalar›n›n en yo-
¤un oldu¤u Zelve Ören

Yeri üç vadiden olufluyor.
H›ristiyanlar›n önemli yer-
leflimlerinden biri olan yö-
re 9. ve 13. yüzy›llarda
önemli bir merkez haline
gelmifl. Manast›r hayat›n›n
ilk y›llar›na ait “Direkli Kili-
se” yamaçlar›n dibinde yer
al›yor. Bal›kl›, Üzümlü ve
Geyikli kiliseleri vadinin
önemli kiliselerinden.

Çavuflin Kilisesi

Avanos / Çömlekçilik

Zelve
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Paflaba¤lar› ve Aziz Simeon Hücresi  
Göreme-Avanos yolunun sa¤ taraf›nda yer alan yap› önceleri “Rahipler Vadisi” ola-
rak bilinirken “Paflaba¤›” olarak adland›r›lmaya bafllanm›fl. Kendine özgü peri ba-
calar›yla dolu olan hücrelerde, çok gövdeli ve çok bafll› olan baz› peribacalar›n›n iç-
lerine flapel ve oturma mekânlar› oyulmufl. Aziz Simeon ad›na yap›lm›fl bir flapel ve
inziva hücresi de bulunan peri bacalar›n›n bir k›sm› haçlarla süslenmifl. Ocak,
oturma ve yatma mekânlar› ile ›fl›k girmesini sa¤layan pencere aral›klar› bulunan
hücrelerde yaratt›¤› mucizelerle ünlü Aziz Simeon yaflam›fl. 

Peribacalar›
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Ürgüp  

Kapadokya bölgesinin en
önemli merkezlerinden

biri say›lan Ürgüp, Bizans
döneminde önemli bir dini
merkezmifl. Köy, kasaba ve
vadilerdeki kaya kiliselerinin
ve manast›rlar›n piskopos-
luk merkezi olarak bilinen
bölge, 11. yüzy›lda Selçuklu
kentleri Konya ve Ni¤de’ye
aç›lan önemli bir kale konu-
mundaym›fl. 

Ortahisar  

Do¤al güzelliklerinin yan› s›ra tarihsel
özellikleriyle de ilgi çeken Ortahisar, Ür-

güp’e 6 kilometre uzakl›kta yer al›yor. Dev
peri bacas›yla ünlü kalesi geçmiflte stratejik
öneme sahipmifl. Bölgede yer alan vadilerin
yamaçlar›nda oyulmufl so¤uk hava depola-
r›nda yöre halk›n›n yetifltirdi¤i patates ve el-
ma, Akdeniz Bölgesi'nden getirilen portakal
ve limon saklan›yor.

Mustafapafla (Sinasos)  

20. yüzy›l›n bafllar›na kadar Ortodoks
Rumlar›n yaflad›¤› bir kasaba olan

Mustafapafla eski Rum evleriyle dikkat
çekiyor. Zengin tafl iflçili¤ine sahip bu evler
19. ve 20. yüzy›llara tarihleniyor.

Nevflehir

Farsça nev yani yeni anlam›na ge-
len flehrin, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u zaman›ndaki ad› ise ''Muflkara''
idi. 1954 y›l›nda il haline gelen Nevfle-
hir, ‹brahim Pafla’n›n (1660–1730) bu-
rada do¤up büyümesi nedeniyle ge-
liflmifl. fiehre camiler, çeflmeler,
okullar, imaretler, hanlar ve hamam-
lar yapt›r›lm›fl ve ad› da “Nevflehir”
olarak de¤ifltirilmifl.

Ürgüp

Ortahisar

Mustafapafla (Sinasos)
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At S›rt›nda
Kapadokya
Keflfi 
Perslerin Güzel At-
lar Ülkesi olarak
adland›rd›¤› Kapa-
dokya’da atla gez-
menin keyfine va-
rabilirsiniz. Yeflil-
liklerle dolu köyler-
de ya da patika yol-
larda gizli köfleleri
keflfedebilirsiniz. At
turlar› günlük ya da
saatlik olarak dü-
zenleniyor. 

Damat ‹brahim Pafla Külliyesi
Damat ‹brahim Pafla Külliyesi’nin en önemli k›sm› içinde yer alan Kurflunlu
Camii. 1726'da tamamlanm›fl 3 kap›l› bir avlu içinde yer alan yap›n›n 44 m.
yüksekli¤inde zarif bir minaresi var. Kubbelerinden biri kurflunla kapl› oldu¤u
için bu ad› alan caminin iç k›sm› çiçek motifleriyle bezenmifl. 

Hac› Bektafl
Ad›n› ilçede yaflam›fl ünlü düflünür Hac› Bektafl-› Veli’den alan ilçe-
de Frigler’den Lidyal›lar’a kadar birçok uygarl›k yaflam›fl ve izler
b›rakm›fl. ‹lçede yaflayan Hac› Bektafl Veli, bugün ‹ran s›n›rlar› içe-
risinde bulunan Horasan' da 13. yüzy›lda dünyaya gelmifl. Kendisi-
nin de ba¤l› oldu¤u “Ahilik Teflkilat›” ile, Osmanl› Devleti'nin kuru-
lufl devrinde Anadolu'da sosyal yap›n›n geliflmesinde önemli katk›-
larda bulunan ünlü düflünür flehir flehir, köy köy gezerek Türk bir-
li¤inin sa¤lanmas›, Türk gelenek ve göreneklerinin ‹slam inanc›yla
birleflmesi için çaba harcam›fl. 

8 ‹Ç ANADOLU> KAPADOKYA

Hac› Bektafl  Türbesi

Hac› Bektafl  Türbesi

Hac› Bektafl  Türbesi
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Ihlara Vadisi  

Tabiatla tarihin iç içe oldu¤u Ihlara Vadisi farkl› dönemleri yans›tan kiliseleri ve
eflsiz do¤al güzellikleriyle dikkat çekiyor. Vadi, Hasanda¤›’ndan ç›kan andezit ve

bazalt içerikli lavlar›n so¤umas›yla ortaya ç›kan çökmeler sonucu oluflmufl. Ihla-
ra’dan bafllayarak Selime’ye kadar devam eden bölge 14 km. uzunlu¤unda. Orta-
s›ndan geçen Melendiz Çay› ve her iki yamac›nda yer alan 100 kadar kiliseyle Ihlara
Vadisi doyumsuz bir manzara sunuyor. 

So¤anl› Vadisi  

Do¤al etkiler sonucu oluflan ve iki k›s›mdan oluflan So¤anl› Vadisi, Roma Döne-
mi'nden itibaren devaml› olarak yerleflim merkezi olarak kullan›lm›fl. Vadinin

yamaçlar›nda yer alan kaya konileri Romal›lar taraf›ndan mezarl›k, Bizansl›lar ta-
raf›ndan da kilise olarak kullanm›fl. 

ÖNEML‹
TELEFONLAR
NEVfiEH‹R

Valilik 
Tel: (0384) 213 13 48 

Emniyet ‹l Müdürlü¤ü 
Tel: (0384) 213 13 77 

Kültür ‹l Müdürlü¤ü 
Tel: (0384) 213 42 60 

Turizm ‹l Müdürlü¤ü 
Tel: (0384) 213 36 59 

Onur Air 
Tel: (0384) 214 05 35

Devlet Hastanesi 
Tel: (0384) 213 12 00 

SSK Hastanesi 
Tel: (0384) 212 32 52 

Otogar 
Tel: (0384) 213 40 25 

Belediye Baflkanl›¤› 
Tel: (0384) 213 12 20 

Sa¤l›k ‹l Müdürlü¤ü
Tel: (0384) 213 39 54 

Ihlara Vadisi

So¤anl› Vadisi
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Kapadokya’n›n Yeralt› fiehirleri
Gizemleri günümüzde dahi çözülemeyen yeralt› flehirleri Kapa-
dokya’n›n keflfedilmesi en keyifli bölgeleri. Bu flehirlerin infla
edilme nedeni hala çözülebilmifl de¤il. Yaklafl›k 25 bin km2’lik bir
alana yay›lan Kapadokya’n›n hemen her yerinde rastlanan bu
kentlerle ilgili olarak savunma amaçl› infla edildikleri söyleniyor.
Say›lar› yüzlerce olan bu flehirlerden en önemlileri Kaymakl› Ye-
ralt› fiehri, Derinkuyu Yeralt› fiehri ve Tatlarin Yeralt› fiehri.

Tatlarin Yeralt› fiehri Derinkuyu Yeralt› fiehri Özkonak Yeralt› fiehri
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‹ç Anadolu Bölgesi
Medeniyetler Befli¤i...
Yüzy›llard›r say›s›z medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl bu topraklar, zengin tari-
hi ve kültürel özellikleri harmanlayarak eflsiz bir zenginlik sunuyor. Her kö-
flesinde baflka bir de¤er bar›nd›ran Anadolu’nun, do¤as›, insan› ve yöresel de-
¤erleriyle öne ç›kan parças› ‹ç Anadolu misafir etti¤i herkesi büyülemeye de-
vam ediyor. 

Büyük ‹skender’den Timurlenk’e ka-
dar tarihin birçok ünlü simas›n› a¤›r-
lam›fl Anadolu platosunun bulundu¤u
co¤rafyada Hattilerden, Hititlere,
Frigyal›lardan Galatlara, Romal›lar-
dan Bizansl›lara, Selçuklulardan Os-
manl›lara kadar say›s›z medeniyetin

izlerine tan›k olursunuz. Bu izleri
dünyan›n say›l› müzeleri aras›nda yer
alan Anadolu Medeniyetleri Müze-
si’nde izlemek mümkün. Bir baflka
görülmesi gereken yer de Ankara’ya
200 km uzakl›ktaki Bo¤azköy/ Alaca-
höyük Milli Park›.

ANKARA  

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin
yan› s›ra birçok tarihi esere rastla-

yaca¤›n›z Ankara k›fl aylar›nda sert ikli-
miyle ünlü. Orta Anadolu'nun kalbinde
Türkiye devletine baflkentlik yapan An-
kara’n›n tarihi, bugünkü modern görü-
nüflüne ra¤men Bronz ça¤›ndaki Hatti
uygarl›¤›na kadar uzan›yor. 
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ESK‹fiEH‹R  

Türkiye'nin en önemli kültür, sanat, turizm ve sanayi mer-
kezlerinden biri olan Eskiflehir, de¤iflik kültürleri bünyesin-

de bar›nd›ran tarihi, do¤al güzellikleri ve folkloru ile ünlü. Eski-
flehir'de ilk yerleflim M.Ö.3500 y›llar›na dayan›yor. fiifal› sular›
nedeniyle kapl›ca turizminin yayg›n olarak görüldü¤ü kent ay-
r›ca çok say›da tarihi esere de ev sahipli¤i yap›yor. Erken Tunç
Ça¤lar›nda yerleflim görmüfl olan Midas (Yaz›l›kaya) Friglerin
dini merkezi olan önemli bir antik flehir. Hititlerden sonra Frig
kenti olarak geliflen Yaz›l›kaya'da Frig kültürüne ait kale duvar-
lar›, yerleflim yerleri, kaya kabartmalar›, kaya an›tlar›, su sar-
n›çlar›, sunak yerleri, karl›klar, kaya mezarlar›, basamakl› an›t-
lar, nifller, antik yollar bulunuyor. 

KÜTAHYA 

Dünyaca ünlü olan çini ve
porselenlerinin yan› s›ra

tarih boyunca topraklar›nda
yaflam›fl farkl› uygarl›klar›n iz-
leri de Kütahya’y› farkl› k›l›yor.
fiehrin geçmifli M.Ö. 3000’li
y›llara kadar uzan›yor. Kütah-
ya'n›n antik ça¤da ilk ev sahip-
leri Frigler. Friglerin ard›ndan
Roma, Bizans, Germiyano¤ul-
lar› ve Osmanl› egemenli¤ine
giren kentte bu uygarl›klardan
günümüze kalan çok say›da
eser bulunuyor. 

ÖNEML‹
TELEFONLAR
KUTAHYA

Valilik
Tel: (0274) 223 69 93

Belediye 
Tel: (0274) 223 60 18

Hastane
Tel: (0274) 223 95 37

Polis
Tel: (0274) 223 18 17

Jandarma
Tel: (0274) 335 21 35

ÖNEML‹
TELEFONLAR
ESK‹fiEH‹R

Valilik
Tel: (0222) 230 17 53
Belediye 
Tel: (0222) 631 25 44
Hastane
Tel: (0222) 237 48 00
Onur Air
Tel: (0222) 230 81 05
Polis
Tel: (0222) 230 27 73
Jandarma
Tel: (0222) 621 20 03

Gordion
Frigya'n›n baflkenti
olan Yass›höyük
(Gordion) ayn› za-
manda Büyük ‹sken-
der'in Asya'n›n
anahtar›n› elde et-
mek için Kör Dü¤ü-
mü kesti¤i yer. Kral
Midas'›n tümülüsü-
nü de ziyaret edebi-
lirsiniz. Civarda, ha-
la kaz› çal›flmalar›
devam eden Gordion

antik kentinin
kal›nt›lar›
ve küçük

müze gö-
rülmeye
de¤er

yerler. 

14 ‹Ç ANADOLU> KAPADOKYA

Midas An›t› / Yaz›l›kaya

Gordion Kaz› Çal›flmas›

Frig Vadisi Aizonai / Kütahya
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