Yürüyüş turları daha çok doğa ile iç içe olmak,
özgür hareket etmek ve doğayı soluyarak gezmek
için ideal bir seçenektir.
Benzersiz bir coğrafya ile tarih boyunca birçok
farklı kültürün bir arada yaşadığı geniş bir kültür
mirasına sahip olan Kapadokya, aynı zamanda
da dünyada gezilebilecek en muhteşem yürüyüş
yollarından birisini oluşturmaktadır.
Günün değişik vakitlerinde renk değiştiren
peribacaları, ufukta kaybolan patikaları,
çiçekleri, doğal yaşam ve tarihi mekânları ile
göze çarpan Kapadokya, kayalara oyulmuş
evlerden oluşan köyleri ve muhteşem güzellikteki
manzarasıyla da ziyaretçilerini büyüler. Gerçek
ötesi kaya oluşumları ve içlerinde bir zaman
yaşanmış olan mekânlarla dolu vadiler yürüyüş
imkânlarının sonsuzluğunu ziyaretçilerine
sunmaktadır.
Doğanın bizlere sunduğu tüm güzellikleri
yakından seyretmek için ilk durağımız
Güvercinlik Vadisi ve Esentepe Panoraması güzel
bir tercih olacaktır.
Güvercinlik Vadisi’nin içi, insanların sulama
amaçlı olarak açtığı tünellerle doludur.
İnsanların ve atların rahatlıkla geçtiği bu tüneller
sıcak günlerde yürüyüşçüler için adeta birer
doğal klima görevi üstlenmektedir. Vadide,
insan eliyle yapılmışa benzeyen, ama doğadan
başka bir sanatçının elinin değmediği garip dev
oluşumlar yan yana dizili konumdadır.
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KEYİFLİ TAVSİYELER
İsterseniz doğa harikası
Kapadokya bölgesinin
eşsiz manzarası ve
peribacalarının arasında
Atlı yürüyüş, jeep safari,
ATV (4 tekerli tek kişilik
araç), scooter, bisiklet
turları yaparak isterseniz
de muhteşem Kapadaokya
manzarasını yüksekten
Balon turu ile izleyebilirsiniz.
Günün yorgunluğunu Türk
gecelerinde Sema gösterileri,
Halk oyunlarının örnekleri
izleyerek ya da Kaya disco
barlarlarda bölgenin güzel
şaraplarını tadarak atabilirsiniz.
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Olağanüstü Manzara Nasıl Oluştu?
Oluşumu 60 milyon yıldır sürmektedir. 60
milyon yıl önce, üçüncü jeolojik devirde
Toroslar yükselmiş, kuzeydeki Anadolu
platosunun sıkışmasıyla yanardağlar faaliyete
geçmiştir. O jeolojik devirde, Erciyes ve
Hasandağı ile ikisinin arasında kalan daha
küçük Göllüdağ lavlar püskürterek platoda
biriken küller yumuşak bir tüf tabakasına
dönüşmüştür. Tüf tabakasının üzeri ise zamanla
yer yer sert bazalttan oluşan ince bir lav tabakası
ile örtülü hale gelmiştir. Bazalt çatlayıp,
parçalara ayrılmıştır. Daha sonra da yağmurlar
çatlaklardan sızıp yumuşak tüfü aşındırmaya
başlamıştır. Isınan ve soğuyan hava ile rüzgarlar
da oluşuma katkıda bulunmuştur. Böylece sert
bazalt kayasından şapkaları bulunan koniler
oluşumunu tamamlamıştır. Daha sonra da
bu değişik ve ilginç biçimli kayalara halk bir
ad yakıştırmıştır. Bu ilginç biçimli kayalara
Peribacası denilmiştir. Bazalt örtüsü olmayan
tüf tabakaları ise erozyonla vadilere dönüşmüş
ve ilginç şekilli kanyonlar oluşmuştur. Ve
zamanla insan eli, emeği ve
duygusu işe koyularak.
9-10 bin yıl öncesine ait
yerleşim yerlerinden ilk
Hristiyanların kayalara
oydukları kiliselere, büyük
ve güvenli yeraltı
kentlerine kadar
uzun bir döneme
şahitlik etmiş
büyük bir uygarlık
alanı meydana
gelmiştir.
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Uçhisar Kalesi
Nevşehir merkezine 10 km. uzaklıkta bulunan
Uçhisar, doğal konumu nedeniyle bir hisar
görünümündedir. Kapadokya manzarasına
hâkim olan hisar, Doğu Roma döneminde,
korunaklı yapısı ile Arap akınlarına karşı kolayca
savunma görevini üstlenmiştir. Kalenin içerisine
oyulmuş eski bir mağara bulunmaktadır.
Mağaraya üç yol ile girilir ve bu yolların tümü
geniş bir salonda birleşir. Yolların birinde taş
kapı, ardında da nöbetçi odası bulunmaktadır.
Bir sonraki durağımız Hristiyanlığın
gelişmesinde çok önemli rol oynayan
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer
alan Göreme Açık Hava Müzesi olacaktır.
Göreme Açık Hava Müzesi’ne girmeden
kasabada ziyaret edebileceğiniz pek çok tarihi
doku vardır. Orta Mahalle Kilisesi kasabanın
içinde bulunmaktadır. Göreme Uçhisar çıkışına
yakın dinlenme yerinin 200 metre kuzey
yönündeki Yusuf Koç Kilisesi özel arazi içinde yer
almaktadır. Yol üzerinde Karşı Bucak Şapeli’ni ve
Durmuş Kadir Kilisesi’ni de görebilirsiniz.
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Avcılar köyünden Açık Hava Müzesi’ne
giderken peribacalarının arasından bir boğazı
geçip ardından açık alana geçtiğinizde yazın
kuru olan sel yatağından yürüyüp çataldan sola
dönmelisiniz. Diğer yandan sağa döndüğünüzde
ise Görkün Deresi ve Vadisinde koni biçimindeki
dikitleri toplu olarak görebilme imkanını
bulabilirsiniz. Böylece El Nazar Vadisi’nden El
Nazar Kilisesi’ne ulaşmış olursunuz. Vadinin
konumu itibariyle El Nazar ile Göreme arasında
Saklı Kilise bulunmaktadır. Göreme Açık Hava
Müzesi girişinin yakınındaki Meryem Ana
Kilisesi’ni görüp müzeye girebilirsiniz. Göreme
Açık Hava Müzesi’nde küçüklü büyüklü çok
sayıda kilise (Saklı Kilise, Kılıçlar Kilisesi, Aziz
Basil Şapeli, Azize Barbara Şapeli, Yılanlı (Aziz
Onuphrius) ile keşiş yemekhaneleri, mezar
odaları, kiler ve mahzeni bir arada görebilme
imkanını yakalayabilirsiniz. Kilise, Azize
Catherine Şapeli, Çarıklı Kilise) Müze alanındaki
manastırlarda VII. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar
gelişim gösteren kilise mimarisini izlemek
mümkündür. Düztabanlı beşik tonozlu, tek
veya 3 apsisli, merkezi haç planlı mimariye göre
yapılmış kiliselerin fresklerinde de yerel üslupları
yansıtan resimleri görebilirsiniz.
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El Nazar Kilisesi
Doğal estetiği ile ön planda olan peri bacasının
içine oyularak 10.yy.’da yapılmış olan El
Nazar Kilisesi, freskleri ile ziyaretçilerini
etkilemektedir. Bu sahneler İncil’de tasvir
edilen Müjde, Ziyaret, Doğum, İsa’nın mabete
takdimi, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Kudüs’e
gidis, İsa Carmıhta, İsa’nın göğe çıkışı ve
madalyonlar içinde aziz portrelerini içinde
barındırmaktadır. Bu unsurlar renkler ve çizimler
ile ziyaretçilerinde hayranlık uyandırmaktadır.
Kilisenin mimari yapısı ‘T’ planlı olup, haç
kolları beşik tonozludur. Kilisenin ana apsisi haç
kollarının birleştiği merkez mekana açılmaktadır.
Sahneleri kronolojik olarak birbirini takip
etmekte olan kilise 10.yy sonlarının tarihini
ziyaretçilerine sunmaktadır.
Rahibeler ve Rahipler Manastırı
Bölgenin etkileyici yapıları arasında bulunan
Rahibeler ve Rahipler Manastırı mimari yapısı
ile dikkat çekici bir özelliktedir. Müze’nin
giriş bölümünün solunda bulunan Rahibeler
Manastırı, 6-7 katlı kaya kütlesinden meydana
gelmiştir. Tüm katların bağlantısı tünellerle
sağlanmış olup, olağan dışı durumlarda güvenlik
için sürgü taşları kullanılmıştır. Manastırda
mutfak, yemekhane ve odalar bulunmaktadır.
2. katta bulunan şapel ve 3. katın önemli
yapısı kilise ilgi çekici olup, çapraz kubbe, dört
sütun ve üç apsisten oluşmuştur. Rahibeler
Kilisesi’nin etkileyici özelliklerinden bir tanesi
de doğrudan kaya üzerine yapılan Hz. İsa
freski ve yanında görülen kırmızı bezemelerdir.
Rahipler Manastırı, diğer manastırlar kadar
yıllara direnememiştir. Bu tarihi yapı erozyondan
etkilenerek katlardaki geçişlerini kaybetmiştir.
Buna karşılık giriş katında bulunan odalardan
bazıları düzenlenmiş durumdadır. Nispeten
yıpranmış olan bu yapı ziyaretçilerini tarihin
gizemli dünyasına davet etmektedir.
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Elmalı Kilise
Freskleri ile ünlü, mimari yapısı ile dikkat çeken
Elmalı Kilise’nin yapımı, 11.yüzyılın ortası
ve 12.yüzyılın başlarına denk gelmektedir.
Dokuz kubbeli ve kapalı haç planlı ve üç
apsisli olan kilisenin asıl girişi güney yönünden
olup, bir tünel ile kuzeyden de girilebilecek
yapıdadır. Elmalı Kilise’nin ilk süslemeleri
doğrudan duvara kırmızı boya ile yapılan haç ve
geometrik motiflerden oluşmaktadır. Gözalıcı
fresklerde, doğum, vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi,
başkalaşım, Kudüs’e giriş, son akşam yemeği gibi
sahneler tasvir edilmiştir
Karanlık Kilise
Fresklerindeki göz alıcı ve iyi korunmuş renkleri
ile kilise turistlerin ilgi odağı konumundadır.
Yapımı 11. yüzyılın sonu 12. yüzyıl başlarına
rastlayan kilise: Haç planlı, haç kolları çapraz
tonozlu merkezi kubbeli, dört sütunlu ve üç
apsisli olan mimari yapıya sahiptir. Ve bu
özelliğiyle de ilgi çekici konumdadır. Narteks’de
bulunan küçük bir pencereden çok az ışık
aldığı için kilise karanlık bir yapıya sahiptir ve
ismini de bundan dolayı
almıştır. Fresklerin
renklerinin
korunmasını
sağlayan
bu durum
sayesinde
Deesis,
Müjde,
Doğum,
Vaftiz, Son
Akşam Yemeği
gibi tasvirlenen
pek çok değerli
fresk günümüzde
ziyaretçileri ile
buluşmaktadır.
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Tokalı Kilise
Mimari yapısının kompleks özellikleri, freskleri
ve bölgenin en eski kaya kilisesi oluşu itibariyle
Tokalı Kilisesi, turistlerin favori ziyaret
güzergahları arasında yer almaktadır. Dört ayrı
mekândan oluşan yapıda Tek Nefli Eski Kilise,
Yeni Kilise, Eski Kilise’nin altındaki Mezar
Şapeli ve Yan Şapel ziyaret eden turistlerin
uzun ve keyifli anları yaşamasına katkıda
bulunmaktadır. İncil’de çeşitli konuların
tasvirlendiği freskler kilisenin görkemine estetik
değerler katmaktadır. Kilisede bulunan Aziz
Tasvirleri, Müjde, Doğum, Hz. İsa’nın Mabede
Takdimi, Vaftiz, Hz. İsa Çarmıhta, Hz. İsa’nın
Çarmıhtan indirilmesi, İsa’nın Gömülmesi,
Kadınlar Boş Mezar Başında, Hz. İsa’nın
Göğe Çıkışı gibi tasvirler görülmeye değer
niteliktedir. Yeni Tokalı Kilise, enlemesine
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dikdörtgen planlı olup, doğu duvarında
kemerlerle birbirine bağlı dört sütun,
sütunların arkasında yükseltilmiş bir koridor,
koridordan sonra ana apsis ile iki yan apsis
yer almaktadır. Nefinde Hz. İsa’nın siklusu
kronolojik sıraya göre daha çok kırmızı ve mavi
renkler kullanılarak işlendiği görülmektedir.
Koyu mavi renk, Tokalı Kilise’yi diğer
kiliselerden ayıran en önemli özellik olarak
kabul edilmektedir.
Keyiﬂi seyahatinizde bir sonraki durağınız
Çavuşin köyü olacaktır.
Kızılçukur Vadisi Göreme’den Çavuşin’e
kadar olan alan, düşsel görüntülerle doludur.
Çavuşin Köyü’nün içinden geçen toprak yol
sizi Güllüdere ve Kızılçukur adlı iki doğa
harikasına götürecektir. Bu geziyi Çavuşin
Köyü’ndeki caminin yanından dönen toprak
yolu izleyip; yarım saatlik bir yürüyüş ile
de tamamlayabilirsiniz. Bu arada vadilerin
belirli bir bölümüne kadar da otomobille
gidebilirsiniz. Ama akşam serinliğinde
yürümeyi tercih etmenizi önermekteyiz.
Yürüdüğünüz sel yatağına Güllüdere
denmektedir. Burası eskiden inzivaya çekilen
keşişlerin yeridir. Kayalarda da keşişlerin
inziva hücrelerini görebilirsiniz. Burası bize
bugün de inziva için ideal bir yer olduğunu
düşündürmektedir. Buralarda Kuş seslerinden
başka bir ses duyulmamaktadır. Güllüdere ve
Kızılçukur’un farklı biçimde oluşmuş kaya
kütlelerine 12 kilise oyulmuştur. Bu kiliseler
Çavuşin’deki vaftizci John Kilisesi’nin etrafında
toplanmıştır. Bu özellikleriyle ilk Hristiyanların
buraya yerleştiği düşünülmektedir. Kızılçukur
özellikle akşamüzerleri, günbatımına yakın
bir zamanda çok etkileyici bir manzarayı
ziyaretçilerine sunmaktadır. Derin, kıvrımlı
ve yamaçları kırmızı renkli vadiye akşam
güneşi vurmaktadır. Bu manzara insanı seyre
daldırıp; manzarasıyla bütünleştirmektedir. Her
dakika renk değiştiren bu yerler güzelliğiyle
ziyaretçilerini büyülemektedir. Bu turumuzdan
sonra Paşabağı peri bacaları ve Dervent Vadisi
sırayla yer alacaktır.
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Paşabağları ve Zelve Ören Yeri
1 km. uzaktaki peribacaları en iyi şekilde
Paşabağları ören yerinden görülebilmektedir.
Burada ayrıca Aziz Simeon adına yapılmış şapel
ve birçok kaya mekânları da bulunmaktadır.
Paşabağları’nın daha ilerisinde Göreme-Avanos
karayolundan 2 km. içerisinde olan ve 3
vadiden oluşan Zelve ören yeri, peribacalarının
en yoğun olduğu yerlerdendir. 4. ve 13.
yüzyıllarda Hristiyanların önemli yerleşim ve
dini merkezlerinden birisi olmuştur. Balıklı,
Üzümlü ve Geyikli kiliseler vadinin en önemli
kiliseleri olup ikonoklastik dönem öncesine ait
yapılar arasındadır.
1952 yılına kadar iskân edilmiş vadide
manastırlar, kiliseler, yerleşim yerleri, tünel,
değirmen, cami gibi yapılar da bulunmaktadır.
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Çavuşin Kilisesi
Göreme’ye 2.5 km. mesafede bulunan Çavuşin
Kilisesi, 964–965 yıllarında inşa edilmiştir.
Mimarisi, tek nefli, beşik tonozlu, 3 apsisli
olup, kilisenin fresklerinde İncil’den ve Hz.
İsa’nın hayatından alınan temalarla süslüdür.
Gezimize Kapadokya’nın en görkemli ve en
ilginç yeraltı kentlerinden olan Kaymaklı ve
Derinkuyu’yu gezerek devam ediyoruz.
Bu gezinin ardından Soğanlı deresi ikinci
durağımız olacaktır. Dönüş güzergâhımızda
Şahin Efendi köyündeki yeni kazı alanı olan
Sobesos’a bir göz atıktan sonra, Sinasos’u
ziyaret edeceğiz. Bir sonraki durağımız
Ortahisar kasabası olacaktır.
Kapadokya’da yumuşak tüf kayalara oyularak
yapılmış olan çok sayıda yeraltı şehirleri
bulunmaktadır. Bunların başlıcaları Kaymaklı,
Derinkuyu, Özkonak, Mucur, Örentepe,
Gümüşkent ve Tatlarin’dir
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Kaymaklı Yeraltı Şehri
Bu yeraltı şehri Nevşehir’e 20 km. mesafede
bulunan Kaymaklı kasabasında yer almaktadır.
8 katlı olup ilk katı erken dönemin tarihini
sergilemektedir. Roma ve Bizans dönemlerinde
de diğer alanların oyularak genişletilmesi
suretiyle yeraltı şehri haline dönüştürülmüş
olan bu yapı bugün 4 katıyla ziyaretçilerine
açık durumdadır.
Tüf kayalara oyulmuş bu yeraltı şehri, bir
topluluğun geçici olarak yaşayabilmesi için
gerekli barınma şartlarına da sahiptir. Dar
koridorlarla birbirlerine bağlanan oda ve
salonlar, şarap depoları, su mahzenleri, mutfak
ve erzak depoları, havalandırma bacaları,
su kuyuları, kilise ve dışarıdan gelebilecek
herhangi bir tehlikeyi önlemek için kapıyı içten
kapatan büyük sürgü taşları vardır.
Derinkuyu Yeraltı Şehri
Derinkuyu yeraltı şehri Nevşehir- Niğde
karayolu üzerinde Nevşehir’e 30 km. uzaklıkta
bulunan Derinkuyu ilçesinde yer almaktadır.
Kaymaklı yeraltı şehrinde olduğu gibi burada
da büyük bir topluluğu içinde barındıracak
ve ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlar
bulunmaktadır. Bu yeraltı şehri 8 katlı olup;
Kaymaklı yeraltı şehrinden farklı olarak burada
misyonerler okulu, günah çıkartma yeri, vaftiz
havuzu ve ziyaretçilerin ilgisini çeken kuyusu
ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Yeraltı şehirleri sadece Kapadokya bölgesinin
jeolojik oluşumlarına özgü yapılar olup; diğer
bölgelerde bu tür örneklere rastlanmamaktadır.
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Soğanlı
Kaya kilise ve mağaraların günümüz konutları
ile iç içe olduğu, yeşillikler arasındaki bir açık
hava müzesi konumundadır. Bu mimari yapı
M.S IV yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın
Kapadokya’daki merkezlerinden birisini
oluşturmuştur. Burada 50’ye yakın kilise ve
mağara bulunmaktadır. Soğanlı kiliselerinin
en önemlileri Büyük Kilise, Saint Jean Kilisesi,
Yılanlı Kilise, Gök Kilise, Balıklı Kilise,
Karabaş Kilisesi, Tokalı Kilise ve Geyikli
Kiliseleridir.
Sobesos Antik Kenti
Ürgüp-Soğanlı yolu üzerinde Ürgüp’e 30 km
uzaklıktaki Şahinefendi köyündeki Sobesos
Antik Kentinde yapılan kazılar sonucu kentin
toplantı salonu ve hamam kompleksi tamamen
ortaya çıkarılmıştır.
Yaklaşık 400 m2 bir alanı kaplayan toplantı
salonunun biri mozaikli diğerinde mezar
bulunan iki odası ayrıca sütunlarla destekli
tabanı mozaik döşeli duvarları sıvalı ana salonu
bulunmaktadır. Yapımının 4. yy. ortalarına ve
5. yy.’a dayandığı tahmin edilmektedir.
Mustafapaşa (Sinasos)
Ürgüp’ün 6 km. güneyinde yer alan
Mustafapaşa,
20. yüzyılın başlarına kadar Rum ve Türklerin
birlikte yaşadığı bir kasabadır. Tarihsel
açıdan 19. yüzyılın sonları ve 20.
yüzyılın başlarına rast gelen şehir eski
Rum evleri ile de zengin taş işçiliğini
ziyaretçilerine yansıtmaktadır.
Mustafapaşa’nın batısında yer
alan Gomede Vadisi morfolojik
açıdan Ihlara Vadisi’nin
küçük bir benzeridir. Ihlara
Vadisi’nde olduğu gibi kaya
oyma kiliselere, barınaklara
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ve vadinin içinden geçen bir dereye sahip olan şehir
kilise ve manastırlarıyla da zengin bir tarihi dokuya
sahiptir.
Mustafapaşa’daki başlıca önemli kilise ve manastırlar;
Aios Vasilios Kilisesi, Sinasos Kilisesi, Alakara
Kilisesi, Aios Nichole Manastırı, Konstantin-Helena
Kilisesi, Manastır Vadisi kiliseleri ve Basil Kilisesi’dir.
Ayrıca Osmanlı döneminde inşa edilmiş güzel taş ve
ağaç işçiliğini gösteren bir medrese bulunmaktadır.
Pancarlı Kilisesi
Ortahisar kasabasının güneyinde, Pancarlık
Vadisi’nde bulunan Pancarlı Kilise, tek nefli tek
apsisli, düz tavanlı olup, 11. yüzyılın ilk yarısında
yapılmıştır. İyi korunduğu ve genellikle yeşil zeminin
hakim olduğu görülen fresklerde İncil’den çeşitli
temalar tasvir edilmiştir.
Uzun bir yolculuk sonunda Ihlara kasabasına
ulaşmaktayız.
Aynı zamanda Kanyonun başlangıç noktasını da
oluşturan bu yerden ineceğiniz Ihlara kanyonu
Melendiz çayı boyunca sıralanmış kavak ve söğüt
ağaçlarının eşliğinde muhteşem bir yürüyüş imkânını
ziyaretçilerine sunmaktadır. Yol boyu ziyaret
edeceğiniz kaya kiliseleri sizi bu atmosferde başka
dünyalara taşıyacaktır. Erozyonik bir bölge olması
itibariyle kurak bir görüntü sunan Kapadokya, bu
kanyondaki çayın oluşturduğu yeşil alanlarla bize
diğer yüzünü göstermektedir. Dönüş için devam
eden yolculuğunuz esnasında sırasıyla Selime
köyünde katedrali ve Ağzıkarahan’da yapacağınız
ziyaretlerle yürüyüşümüzü tamamlamaktayız.
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Ihlara
Hasandağı’ndan çıkan bazalt ve andezit
yoğunluklu lavların soğumasıyla ortaya çıkan
çatlaklar ve çökmeler Ihlara Kanyonunu
oluşturmuştur. Bu çatlaklardan yol bulan
kanyonun bugünkü halini almasını sağlayan
Melendiz Çayına ilk çağlarda Kapadokya
Irmağı anlamına gelen “Potamus Kapadukus”
adı verilmiştir. 14 km uzunluğundaki
Ihlara Vadisi Ihlara’dan başlayıp Selime’de
son bulmaktadır. Vadinin yüksekliği yer
yer 100–150 m.dir. Vadi boyunca kayalara
oyulmuş sayısız barınaklar, mezarlar ve kiliseler
bulunmaktadır. Bazı barınaklar ve kiliseler
yeraltı şehirlerinde olduğu gibi birbirine
tünellerle bağlantılıdır.
Ihlara vadisi jeomorfolojik özelliklerinden
dolayı keşiş ve rahipler için uygun bir inziva
ve ibadet yeri, savaş ve istila gibi olağanüstü
zamanlarda ise gizlenme ve korunma
yeri görevini üstlenmiştir. Ihlara Vadisi
kiliselerindeki süslemeler 6.yüzyılda başlayarak
13.yüzyılın sonuna kadar devam ede gelmiş
özellikleri barındırmaktadır.
Vadi boyunca yer alan kiliseler iki gruba
ayrılabilir. Ihlara’ya yakın olan kiliselerin duvar
resimleri Kapadokya sanatından uzak, doğu
etkisi taşımaktadırlar. Belisırma yakınında yer
alanlar, Bizans tipi duvar resimleri ile süslüdür.
Ihlara Bölgesi’nde Bizans Dönemi’ne ait bilinen
kitabelerin sayısı oldukça azdır. Belisırma
köyüne 500 m. uzaklıktaki Aziz Georgios
(Kırkdamaltı) Kilisesi’nde Selçuklu Sultanı
II.Mesud (1282-1305) ve Bizans İmparatoru
II.Andronikos’un adlarını içeren 13.yüzyıla ait
freks üzerine yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.
Bu kitabe bölgeyi ellerinde bulunduran
Selçukluların hoşgörülü yönetiminin varlığını
kanıtlamaktadır.
Vadi içerisinde 105 kilise vardır. Bunlardan
ziyarete açık olanlardan bazıları ise; Eğritaş
Kilisesi, Ağaçaltı (Daniel)Kilisesi, Sümbüllü
Kilise, Yılanlı Kilise, Kokar Kilise, Pürenliseki
Kilisesi, Eskibaca Kilisesi, Saint Georges
(Kırkdamaltı) Kilisesi, Direkli Kilise ve Ala
Kiliseleridir.
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Yılanlı Kilise
Bölgenin fresk temaları ile en çok ilgi çeken
kiliselerinden bir tanesi olan Yılanlı Kilise’nin
yapımı 9.yüzyılın sonlarına denk gelmektedir.
Kilisenin mimari yapısı haç planlı, beşik
tonozlu ve apsisli olup, kuzey duvarının
şapelinde bulunan keşiş mezarları dikkat
çekici özelliktedir. Turistlerin en çok ilgisini
çeken şey kilisenin batı duvarında bulunan
freskler de işlenen yılan teması olup, bu tema
kiliseyede aynı zamanda ismini vermiştir.
Uzmanların tanımlarına göre: sekiz yılanın
saldırısına uğrayan birinci kadına ait kitabe
tahrip olduğundan suçu anlaşılmamaktadır.
Yılanlar ikinci kadını çocuğunu emzirmediği
için göğsünden, üçüncü kadını yalan söylediği
için ağzından, dördüncü kadını ise itaat
etmediği ve söz dinlemediği için kulaklarından
ısırmaktadırlar.
Saint Georges (Kırkdamaltı) Kilisesi
Yapımı 1283-1295 tarihleri arasında olan ve
bölgedeki en yüksek kilise olarak anılan kilisede
göz alıcı freskler hayranlık uyandırmaktadır
İncil’den alınan konuların yanı sıra Selçuklu
Sultanı II. Mesud’un tasviri de dikkat çekicidir.
Güzelyurt Manastırlar Vadisi ve Kiliseleri
Tabi güzellikler beldesi Güzelyurt’ta ki uçsuz
bucaksız bomboş bir alanda yüzyıllardır
tek başına onurla dikilen ve aynı zamanda
gezi güzergahının başlangıç noktasını da
oluşturan 1770. rakımındaki Kızıl Kiliseden
başlamaktadır. 5.5 km uzunluğundaki
Manastırlar Vadisinde yüksekliği yer yer 50150 m.’yi bulan kanyon boyunca iki taraflı
yüksek kayaların arasından akan sular ile
söğüt ağaçlarının eşliğinde görsel gösteriye
dönüşen bir yürüyüş imkanının ziyaretçilerine
sunmaktadır.
Güzelyurt’un en büyük kilisesi Cami Kiliseye
ulaştıktan sonra, hemen yanı başında bulunan
yeraltı şehirlerini gezerek, kanyon boyunca
devam eden yolculuk Güzelyurt Göleti etrafını
dolaşarak Yüksek Kilisede son bulur.
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Kızıl Kilise
Güzelyurt ilçesi, Sivrihisar köyü yakınlarında,
Melendiz Dağlarının karşısında büyük bir
düzlüğün ortasındadır Hristiyanlığın en
önemli üç azizinden biri olan ve burada
gömülen Nazianz’lı Gregorius’a (330-390) ithaf
edilmiştir.
Traşit taşından inşa edilen kilise VI. yüzyılın
sonlarına tarihlenmekte ve kullanılan taşın
rengi nedeniyle yöre halkı tarafından bu adla
anılmaktadır.
Manastırlar Vadisi
Hasandağı’ndan çıkan bazalt ve andezit
yoğunluklu lavların soğumasıyla ortaya çıkan
çatlaklar ve çökmeler Manastırlar Kanyonunu
oluşturmuştur.
Manastır ve kiliselerinde pek çok insanı
barındırmış olan Vadi, ilk manastır yaşamının
izlerini saklamaktadır. Nenezili (Bekarlar) din
bilgini Aziz Gregorius Theologos, 4. yüzyılda
Güzelyurt’u merkez edinerek, Hristiyanlığın
Anadolu’da yayılmasını sağlamıştır. Buna bağlı
olarakta ilk manastır yerleşimleri, döneminin
özelliklerini en güzel şekliyle yansıtmaktadır.
Vadide yer alan 28 kilisenin 17’si tek, 7’si
çift, 1’i üç nefli, 1’i serbest haç planlı, 2’si
Kapalı Yunan haçı planlıdır. Kappadokya
Bölgesinde tespit edilmiş 7 ana plan tipinin 5’i
Güzelyurt’taki kiliselerde görülmektedir.
Vadi boyunca yer alan; Büyük Kilise Cami,
Sivişli Kilise, Papaz Evi, Kalburlu Kilise,
Kömürlü Kilise, Hacı Saadet Koç Kilisesi,
Cafarlar Kilisesi, Çömlekçi Kilisesi, Meryem
Kilisesi gibi çok sayıda kilise ve yeraltı şehirleri,
Bizans dönemine ait önemli eserler olup,
ziyarete açık mekanlardır.
Kapadokya benzersiz bir coğrafyaya ve tarih
boyunca birçok farklı kültürün bir arada
yaşadığı geniş bir kültür mirasına sahiptir.
Kapadokya gezimizin bu durağı, görenleri
adeta büyüleyen dünyanın en yüksek ikinci
şelalesi durumunda olan Kapuzbaşı Şelalesi
ve Sultan Sazlığı Kuş Cenneti olacaktır.
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Kapuzbaşı Takım Şelaleleri
Yahyalı ilçesine 76 km. uzaklığında olan ve
yükseklikleri 30-70 m. arasında değişen yedi
ayrı dizi halinde akma özelliğini gösteren bir
şelaledir. Şelaleler Aladağ’ın zirvesinde bulunan
kar ve buzullardan beslenmekle birlikte
yeşilköye 3 km. uzaklıktadır. Ziyaretçilerini
yazın sıcaklığında buz gibi çağlayan sularının
serinliği ile karşılamaktadır.
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Sultan Sazlığı (Kuş Cenneti)
Kayserinin 70 km güneyinde Develi Ovası
ortasında mevsimlere göre değişerek 8–13
hektar alanı kaplayan sulak bir alandır. Bu
alan Develi-Yeşilhisar-Yahyalı üçgeni içinde
yer alır. Büyük kısmı sazlarla kaplı yer yer kafa
otu, kamış ve kındım bulunur. Açık alanlarda
nilüfer ve süsen görülür. Sazlar arasında
bulunan küçük göller; su tavukları, balıkçıllar,
kaşıkçı kuşları ve ördeklerin barınma ve yuva
yerleridir. Sultansazlığı Koruma Alanı’nda
212 kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan
110 tür kuş kış aylarını geçirmek üzere
gelmektedirler. 75 tür yaz aylarında kuluçka
olduktan sonra göç etmekte, 16 tür yerli olup,
yaz ve kış aylarında rastlanmakta, 11 tür ise
yaz aylarında görülmekte, ancak kuluçkalanıp,
kuluçkalanmadığı bilinmemektedir.
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Ana ve Alternatif Rotalar
Vadi yürüyüşüne başlamadan mutlaka yöre
halkından bilgi alınız veya mutlaka rehber
eşliğinde yürüyüş yapınız. Kesinlikle yalnız
ve gerekli malzemeleriniz olmadan vadide
yürüyüşe çıkmayınız.
Bağlıdere Vadisi: Uçhisar kasabasının
kuzeyinde başlayıp Çavuşin köyü yakınlarında
sona eren vadi yaklaşık 5000 m boyunca
bölgenin doğal –jeolojik ve bitki örtüsünü
yansıtır. Diğer vadilere geçiş imkanı ve
vadi giriş çıkışına araçla ulaşım imkanı
bulunmaktadır. İhtiyaç molası Çavuşin,
Göreme, Avanos’ta verilebilir.
Başlama yeri Uçhisar-Göreme-Çavuşin iki
yönlü olarak yapılabilir.
Güvercinlik Vadisi: Uçhisar kasabası
Güvercinlik vadisinin bakı noktasından
başlayıp Göreme kasabasında sona ermektedir.
Yaklaşık 4000m boyundaki vadi bölgenin
doğal –jeolojik ve bitki örtüsünü ziyaretçilerine
yansıtmaktadır. Diğer vadilere geçiş imkanı
ve vadi giriş çıkışına araçla ulaşım imkanı
bulunmaktadır.
İnsanların bağ ve bahçelerde gübrelerini
kullanmak için kayalara oyduğu güvercinlikler
Uçhisar’ın ilk yerleşim yerini oluşturur.
Kaya oyma evlerin ve peribacalarının
içlerinin barınak olarak kullanıldığı değişik
renk formasyonlarının bulunduğu vadiden
Göremeye ulaşılır. Göreme ihtiyaç molası
için uygun bir yerdir. Birçok
cafe, restaurant bulunur..
Eğer istenirse Erciyes Dağı
manzaralı oluşumları
izlemek için Aydınkırağ’a
çıkılır. (Aşk Vadisi
(Görkündere), El Nazar
Kilisesi, Kılıçlar Vadisi,
Göreme Açık Hava Müzesi
ile yürüyüş sona erer.
Başlama yeri UçhisarGöreme veya GöremeUçhisar çift yönlü yapılabilir.
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1- Kadir Durmuş Kilisesi
2- Karşı Bucak Kilisesi
3- Yusuf Koç Kilisesi
4- Karabulut Kilisesi
5- Sarnıç Kilisesi
6- Saklı Kilisesi
7- Elnazar Kilisesi
8- Meryem Ana Kilisesi
9- Kılıçlar Kilisesi
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Zemi Vadisi
Nevsehir-Ürgüp karayolu üzerinde Kermil
dağı eteklerinde başlar. Görkündere üzerinden
Göreme’de veya Göreme Açık hava Müzesi’nde
sona erer. Bölgenin en doğal vadisi özelliğini
göstermektedir. Yaklaşık 6000m’dir Kaya
Kiliselerini (Sarnıç, Karabulut, El Nazar),
bölgenin doğal –jeolojik ve bitki örtüsünü
yansıtır, diğer vadilere geçiş imkanı ve vadi giriş
çıkışına araçla ulaşım imkanı bulunmaktadır.
İhtiyaç molası Göreme kasabasında yapılabilir.
Balkan Deresi
İbrahim Paşa köyünden başlayıp Ortahisar
kasabasında veya Pancarlık Vadisinde sona eren
dere. Yaklaşık 4000m. - 8000m. arasındadır.
Kaya Kiliseleri, bölgenin doğal -jeolojik ve bitki
örtüsünü ziyaretçilerini yansıtmaktadır. Diğer
vadilere geçiş ve vadi giriş çıkışına araçla ulaşım
imkanı bulunmaktadır.
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İBRAHİM

Kilisesi
1- Balkan Kilisesi
zlı
2- Camba Kilisesi
lık
3- Pancar
Kilisesi
4- Kepez
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Meskendir
Yaklaşık 4 km’dir. Zindanönü mevkiiden girilen
ilginç bir vadidir. Güzergah üzerinde bir çok
şapelle karşılaşılmaktadır. Çavuşin’e kadar
yürünür. Çavuşin’de ihtiyaç molası verilir ve
Çavuşin ören yeri ve Çavuşin kilisesi gezilir.
Başlama yeri çift yönlü yapılabilir.
Kızılçukur, Güllüdere Vadileri
Ortahisar gün batımı olarak tabir edilen
noktalardan başlayan vadiler Çavuşin
kasabasında sona ermektedir. Yaklaşık 4000m
ile 6000m. arasında olan vadi bölgenin en
güzel manzarasını, kaya kiliselerini, bölgenin
doğal –jeolojik ve bitki örtüsünü ziyaretçilerine
yansıtmaktadır. Diğer vadilere geçiş imkanı
ve vadi giriş çıkışına araçla ulaşım imkanı
bulunmaktadır. Gün batımı noktasında renk
cümbüşü olan manzara hayranlıkla izlenebilir.
Vadilerden biri tercih edilebilir. Kızılçukur
tercih edilirse Üzümlü Kilise görüldükten
sonra Çavuşin’e kadar yürüyüşe devam edilir.
Güllüdere tercih edilirse sürekli sağ patikalar
takip edilir Sütunlu kiliseden yol ikiye ayrılır
Güllüdere 1 güzergahı üzerinde Haçlı Kilise,
Ayvalı Kilise ve Üç Haçlı Kiliseleri görülebilir.
Güllüdere 2 güzergahı seçilerek Çavuşin’e
kadar yürüyüşe devam edilir. Çavuşin’de ihtiyaç
molası verildikten sonra Çavuşin ören yeri ve
Nikoforus Foras (Çavuşin Kilisesi) gezilir.
Başlama yeri Çavuşin, Ortahisar, Göreme çift yönlü
yapılabilmektedir.
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Ana Kilisesi
11- Meryem
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Gomeda-Özengi-Pancarlık- Ortahisar
Vadileri
Mustafapaşa kasabası- Ayvalı köyü yolundan
Gomeda tabir edilen bölgeden başlayıp Ürgüp
yakınlarında sona ermektedir. Yaklaşık 7000m.
dir. Bu vadiler Kaya kiliselerini, bölgenin
doğal –jeolojik yapılarını ve bitki örtüsünü
yansıtmaktadır. Diğer vadilere geçiş imkanı
ve vadi giriş çıkışına araçla ulaşım imkanı
bulunmaktadır.
Musatafapaşa ziyaretinden sonra Ayvalı köyü
yolundan, çeşmenin sağındaki toprak yola
girilmektedir. Yolun sonunda Gomeda Vadisine
varılır. Vadi içinde St. Basil Kilisesi görüldükten
sonra akarsu yatağı takip edilerek yola devam
edilir. Son derece sessiz vahşi bol kuş sesleri
esliğinde bolca güvercinlik görülebilir. Özengi
vadisi diye adlandırılan vadide geziye devam
edilir ve vadi kenarında değişik şapeller
görülür. Özengi içmecesinde mola verip
piknik yapıldıktan sonra Kepez kilisesi ve
pancarlık manastırına kadar yürüyüşe devam
edilir. İsteğe göre Ürgüp veya Ortahisar’a da
dönülebilinmektedir.
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1- Aziz Basilius Kilisesi
2- Konstantin Helena
Kilisesi
3- Manastır Kilisesi
4- St. Basil Kilisesi
5- Kara Kilisesi
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Çat Vadisi
Çat kasabasından başlayıp Fırınasma Vadisinden
çıkılabilmektedir veya tam tersi şeklinde de
yapılabilir. “u şeklinde” bir rotayla Çat kasabasından
Açıksaray ören yerine kadar yürünebilir. 4000m.
veya 7000m uzunluğundaki vadi bölgenin doğal
–jeolojik yapısını ve bitki örtüsünü yansıtmaktadır.
Diğer vadilere geçiş imkanı ve vadi giriş çıkışına
araçla ulaşma imkanı bulunmaktadır.
En fazla güvercinlik bezemesinin bulunduğu
vadi bölgenin en güzel vadilerindendir. Mola için
önceden yapılacak rezervasyon ile bir köy evinde
köy yemekleri yenilebilir. Eğer istenirse bir vadi
tercih edilerek su yolunda bulunan bolca jeolojik
oluşumları ve mantar kayanın bulunduğu Açıksaray
ören yeri de gezilebilinir. Gezi bitiminde Gülşehir
istikametinde ise St. Jean (Karşı Kilise) Kilisesi ve
Gülşehir Karavezir Cami gezilebilir
Açıksaray Harabeleri
Gülşehir’e 3 km. uzaklıkta olan harabeler: Tüf
kayalar içinde oyulmuş sayısız mekânlar ve
kiliseleriyle önemli bir ören yerini oluşturmaktadır.
Yapımı 9-10. yüzyıllar arasında olmakla
beraber bu yörede bulunan mantar şeklindeki
peribacası Kapadokya’da sadece bu ören yerinde
görülebilinmektedir
Aziz Jean Kilisesi
Birbirinden güzel freskleri ve 2 katlı mimarisiyle
beğenilerini üzerine toplayan kilise, Gülşehir ilçe
merkezinin girişinde bulunmaktadır. Kilisenin
alt katında şarap mahzenleri, su kanalları ve
mezarlar üst katında ise ibadet mekanı olan kilise
bulunmaktadır. Hz. İsa’nın hayatından ve İncil’den
alınan konuların betimlendiği kilisede sahneler
bantlar içinde frizler halindedir. Siyah zemin üzerine
sarı ve kahverengi renkler kullanılmıştır. Kilisede
Kapadokya Bölgesi’nde çok az rastlanan “Son Yargı”
sahnesi yer almakla beraber ziyaretçilerini etkileyen
bir yapı özelliği göstermektedir.
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1- Fırınasma Kilisesi
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Soğanlı Vadisi
Soğanlı Vadisi istikameti yönünden, Ürgüp
Mustafapaşa yolunda bulunan ilginç
oluşumlarla dolu vadiden soğanlı köyüne
ulaşılabilinmektedir. Köy meydanında
bulunan Karabaş Kilisesi, Meryem Ana
Kilisesi ve son derece değişik bir yapısı olan
Kubbeli Kilisesi ziyaret edilip eski soğanlı
köyüne ulaşılabilinmektedir. Köy içerisindeki
birçok kilise ve şapellerin olduğu tahtalı
kilise’ye( Santa barbara) doğru yürünür ve
ardından tekrar köye dönülür. Yine yörede
en güzel soğanlı bebeği yapan kadınların
stantları görülebilir ve orada bulunan şirin
restaurantlarda yöresel yemek ve içecekler
eşliğinde gezimiz son bulur.
Bu gezimizde mutlaka araçla ulaşım yapmamız
gerekmektedir. Soğanlı Vadisine KayseriNiğde, Nevşehir yolları kullanılarak da
gidilebilir.
Ihlara Vadisi
Ihlara kasabasına araçla ulaştıktan sonra
köyün içinden veya müze girişinden yaklaşık
400 basamakla tamamı 14 km olan vadiye
ulaşılabilinir. Daha sonra da patikalardan
suyun akış yönünde devam edilirek geziye
devam edilir. Aynı zamanda bu vadi ucurum
şeklinde bir dik kanyon biçimindedir. Her iki
cephede bolca kilise ve şapel bulunulmaktadır.
Kokar Kilise, Ağaçaltı Kilisesi, Yılanlı Kilise,
Sümbüllü Kilise, Direkli Kilise, Ala Kilisesi
bunların başlıcalarıdır.. Faunası ve florası ile
de vadi zengin durumdadır. Mola yeri olarak
Belisırma köyündeki restaurantlar tercih
edililebilir. Yemekten sonra yürüyüşe devam
edilerek vadi çıkısında Yaprakhisar ve Selimiye
köyleri görülmeye değer yerlerdir.
Dönüş Yolunda krater gölünde durabilir ve
mevsimin uygunluğuna göre kısa bir yüzme
molası verebilirsiniz.
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SELİME

YAPRAKHİSAR

BELİSIRMA

1- Eğritaş Kilisesi
2- Kokar Kilisesi
3- Pürenliseki Kilisesi
4- Karanlık Kale Kilisesi
5- Ağaçaltı Kilisesi
6- Sümbüllü Kilisesi
7- Yılanlı Kilisesi
8- Karagedik Kilisesi
9- Kırkdamaltı Kilisesi
si
10- Bahattin Samanlı Kilise
11- Direkli Kilisesi
12- Ala Kilisesi
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Daha uzun mesafeli alternatif yürüyüş
yolları:
Hodul Dağı 1950m
Ürgüp Yeşilöz Köyünden başlayıp Ürgüp
Şahinefendi Sobesos antik kenti yakınlarında
bitmektedir. Yaklaşık 10000m. 12000m’dir.
Arkeolojik alanları, tümülüsleri, Sebesos Antik
kenti, Erciyes Dağı manzarası, bölgenin doğal –
jeolojik ve bitki örtüsünü yansıtmaktadır. Diğer
vadilere geçiş imkanı ve vadi giriş çıkışına araçla
ulaşım imkanı bulunabilmektedir.
Hırka Dağı 1700 m
Hacıbektaş Hırkatepesidelik köyünden başlar
Gülsehir Eski yaylacık köyünde biter. Yaklaşık
10000m.’dir. Eşsiz bir Kızılırmak ve doğa
manzarasını ziyaretçilerine sunmaktadır.
Yürüyüş giriş ve çıkışına araçla ulaşım imkanı
bulunmaktadır.
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Hasan ve Erciyes Dağlarına Çıkış
Bu iki büyük volkan, Kapadokya’nın coğrafi
yapısının oluşumunda önemli etken olan
dağlardır. Hasan 3267, Erciyes ise 3912 metre
yüksekliğindedir. Her iki zirveye de bir gecelik
kampla, iki günde tırmanmak mümkündür.
Mevsim şartlarına bağlı olarak kazma ve
kramponla tırmanmak gerekli olabilir.
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Aladağlar
Niğde-Kayseri-Adana üçgeni arasında
yeralan Aladağlar, yüksek ve zorlu zirveleriyle
tanınmaktadır. Ancak bu zorlu zirveler bile
geçit verebilmektedir. Bu zirvelerin arasındaki
aşıtlardan geçerek kamplı geçişler yapabilir veya
vadi sistemleri içinde kamp kurarak günübirlik
yürüyüşler gerçekleştirebilirsiniz.
(Yürüyüş mesafesi yaklaşık 5 saat sürmektedir.
Yükselti ise yaklaşık 50 m.’dir inişi de yaklaşık
50 m.)
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Alternatif Tur Rotaları
1. Gün: Zindanönü-Meskendir DeresiÇavuşin
Sizi yürüyüşe başlayacağınız noktaya bırakan
aracınız bitiş noktasına giderken, sizler de
hazırlıklarınızı tamamlayarak Zindanönü
vadisine inmeye başlayınız. Meskendir
Deresi boyunca yürüyüşünüz esnasında
karşılaşacağınız doğa harikaları peri bacaları,
vadiler ve insanların oydukları güvercinlikleri
görmenize imkan veren parkur Kızılçukur
Vadisi öncesi oyulmuş bir kaya evini
ziyaretinizle devam etmektedir. Kısa bir
molanın ardından Kızılçukur vadisine bir
çıkış ve bir inişle ulaşabilirsiniz. Sizi bekleyen
sürpriz bir güvercinliğin içi ve daha fazlasıdır.
Daha sonra Güllüdere Vadisine ulaştığımızda
ise artık öğle yemeği saati
gelmiştir. Sizin için daha önceden
gelinerek hazırlanmış piknik
alanlarında öğle yemeği molasını
verebilirsiniz. Bu molanın
ardından yürüyüşünüz Kılıçlar
Vadisinde son bulmaktadır ve
orada bekleyen aracımız sizleri
Göreme Açık Hava Müzesine
bırakacaktır. Burada Bizans
dönemi kiliseleri ve şapellerin
ziyareti ardından otoparkta
vereceğiniz bir çay molasıyla
turunuz otele dönüşle birlikte
son bulur.
(Yürüyüş mesafesi yaklaşık
5 saat sürmektedir. Yükselti
yaklaşık 50 m.’dir, iniş ise
yaklaşık 50 m.)
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2.Gün: Boztepe-Zelve Deresi-PaşabağıÇavuşin-Avanos
Bir gün önce vadileri içeriden gezerek
gördüklerinizi bugün ise daha da yukarıdan
görme imkanına sahip olacaksınız. Aracınızı
yürüyüşe başlayacağınız noktaya bırakınız.
Yürüyüşünüz Boztepe’ye çıkışla başlayacaktır.
Kapadokya’daki volkanların aktif olduğu
dönemlerde her şey sular altında iken bu
tepelik tıpkı bir ada gibi suyun üstünde
kalmıştır. Yaklaşık 1340 m. yükseklikte
seyreden yürüyüşünüz Zelve Deresine inişle
son bulmaktadır ve buradan da Paşa bağına
geçilir. Peri bacalarının içine girilebilen bu
doğa harikası köşesinden sonra yürüyüşünüz
Çavuşin köyüne kadar devam edecektir. Öğle
yemeği molanızı bu şirin köyde güzel bir ev
yemeği ile yapıp, öğleden sonrasını bölgenin
bir diğer harikası olan el sanatları atölyelerini
ziyaret ederek değerlendirebilirsiniz.
(Yürüyüş mesafesi yaklaşık 3,5 saat sürmektedir.
Yükselti yaklaşık 150 m. inişi de yaklaşık 80 m.)
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3. Gün: Derinkuyu Yeraltı Kenti - Ihlara
Vadisi
İlk olarak yeraltı kentinin bulunduğu ilçeye
ulaşmaktasınız. Bir tesadüf eseri bulunan yeraltı
kentlerinin gerek oyulması gerekse kullanım
gayesi çok ilgi çekici niteliktedir. Bundan
dolayı en görkemli olan ve ilçeye de adını
verebilecek derece güzellikte olan Derinkuyu’yu
gezmenizi tavsiye etmekteyiz. Yolunuz
Aksaray’ın il sınırlarına kadar devam edecektir.
Ihlara Vadisi aslında tam bir kanyon görüntüsü
halindedir. Hasan dağının püskürttüğü
lavlar, Melendiz dağlarından gelen pınarların
oluşturduğu sert su selleri buraları oyarak yer
yer 100 m.’ye varan çöküntüler oluşturmuştur.
Ve bugün hala kanyonun içinden geçen çaya da
Melendiz adı verilmiştir. Kanyon boyu devam
eden bu akarsu yeşillik alanlar Ihlara Vadisine
ayrı bir güzellik katmaktadır. Siz de öğle
saatlerinde ulaştığınız Belisırma köyünde bu
güzelliğin tadını dere kenarında yemek molası
vererek çıkarabilirsiniz. Yemek sonrası devam
eden yürüyüşünüz kanyonun bitiş noktası olan
Yaprakhisar köyüne kadar devam edecektir.
Bu uzun yürüyüşün ardından vereceğiniz bir
çay molasının ardından uzun yolculuğunuz
otele kadar devam edecektir.
(Yürüyüş mesafesi yaklaşık 4 saat sürmektedir.
yükseltisi yaklaşık 30 m.dir. inişi ise yaklaşık 30
m.’dir.)
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4. Gün: Çat Vadisi
Kapadokya’nın ortasında olan ama az
bilinen hatta neredeyse hiç bilinmeyen bir
vadiyi gezeceksiniz bugün. Kapadokya’nın
ortasında ama bilinenin, görülenin dışında
farklı bir oluşumun göstergesidir Çat Vadisi.
Çat Vadisinde görecekleriniz çok farklı
özellikteki peri bacaları ve güvercinliklerin
olduğu mekanlardır. Bu yürüyüşünüzü farklı
kılan bir diğer güzellik ise öğle yemeğiniz
olabilir. Çünkü Çat küçük bir kasaba ve hiç
restaurant yoktur. Bu yüzden karnımızı bir
köy evinde Çat’ın meşhur çömlek fasulyesi ile
doyurabilirsiniz. Gününüzü Uçhisar kalesinin
tepesinde Kapadokya’nın güzelliğini seyrederek
noktalayabilirsiniz.
(Yürüyüş mesafesi yaklaşık 4 saat sürmektedir.
Yükseltisi ise yaklaşık 80 m dir inişi de yaklaşık
50 m dir.)
5. Gün: Kapuzbaşı Takım Şelaleri
Aracınızla geldiğiniz Derabağ Şelalesinde
kısa bir gezinin ardından Zamantı Çayının
kuzey kanyonunun yükseklerinden Zebil
Şelalesine ulaşırsınız. Buranın eşsiz manzarasını
seyretmenizi tavsiye etmekteyiz. Diğer yandan
da Yeşilköy şelalesine ulaşılıp burada doğal
bir oluşum olan Yerköprü’yü de ziyaret
edebilirsiniz. Türkiye’ nin en büyük şelalesine
doğru hareket edip kısa bir molanın ardından
Kapuzbaşı takım şelalelerine ulaşılacaksınız.
Şelale Bölgesinde öğle yemeği (mangalda et
veya alabalık) ve yaklaşık bir saatlik gezinin
ardından güneydeki Kardelen Şelalesine ulaşıp
zamantı kanyonunun manzaraları arasında
otelinize döneceksiniz.
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Yürüyüşçüler İçin Gerekli
Malzemeler
ınız
y
a
Yolculuğa çıkarken yanınıza
tm
Unu
alacaklarınıza dair bir liste
hazırladık. Hepsi her zaman
lazım olmayabilir, ama yine de
bulundurmakta fayda var.
Yürüyüş ayakkabısı (uzun bilekli bot) • Sırt
çantası Su matarası (en az 1 lt.) • Yağmurluk •
Yedek İç Çamaşırı • Yedek Çorap • Şemsiye •
Şapka
Güneş Kremi • Güneş Gözlüğü • Islak ve Kuru
Mendil
İlk yardım çantası • Düdük - Bıçak (ya da çok
amaçlı çakı) • Kafa feneri ya da fener • DürbünFotoğraf Makinesi - Film - Pil • Tuvalet kağıdı
Ekstra Giyecek
Doğadaki hava koşulları hızla değişebilir.
Çantanızda ekstra giysi bulundurmanız
bu yüzden her zaman önem taşımaktadır.
Kaybolmanız durumunda bu ekstra
giyecekler geceyi geçirmenize
yardımcı olacaktır. Yün ya
da polar bir bere çok hafiftir
ama soğuk gecelerde ısı
kaybını büyük ölçüde
önlemeye yardımcı
olan giyeceklerdir.
Çoraplarınız
ıslandığında
yedek çoraplar
gerçekten büyük
önem arz eder.
Koşullara göre
yanınızda
rüzgârlık ya
da yağmurluk
bulundurmak
gerçekten
hayat kurtarıcı
olabilir.
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İlkyardım Çantası
Önceden doğa kullanımı için hazırlanmış
ilk yardım çantaları çoğu durumda
hazırlayacağınız bir çantadan daha kapsamlı
olabilecek niteliktedir. Hazır bir çanta alsanız
bile çantanın içeriğini kendi ihtiyaçlarınıza
göre düzenleyiniz.
Alışveriş
Bölgede birçok alışveriş merkezinde size
Kapadokya’yı hatırlatacak bölgeye özgü el
emeği eserlerden, çanak çömlek, onyx, yarı
değerli taşlar, halı, kilim ve tadına doyulmaz
şaraplardan alabilirsiniz.
Ulaşım
Aksaray: Her ilden Aksaray’a karayolu ile
ulaşım sağlanabilir.
Kayseri: Kayseri’ye hava yolu, kara yolu ve
demiryolu ile ulaşım sağlanabilir.
Kırşehir: Her ilden Kırşehir’e kara yolu ile
ulaşım sağlanabilir.
Nevşehir: Nevşehir’e hava ve kara yolu
ile ulaşım sağlanabilir.
Niğde: Her ilden Niğde’ye kara
yolu ve
demir yolu ile ulaşım
sağlanabilir.
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Yöre Mutfağı
Kapadokya seyahatiniz boyunca size sunulan doğa,
tarih ve eşsiz bir kültürle birlikte bölgeye has özel
yiyecekleri tatmak eminiz ki sizlere ayrı bir keyif
verecektir.
Güzel bir günün sabahında kahvaltıda sizlere
sunulan binbir çeşit lezzetle baş başa olacaksınız.
Sıcacık bir bazlama (gözleme), ona lezzet katacak
köy tereyağı, petek balı, süzme yoğurt ya da
tereyağında köy yumurtası, sucuk ve pastırma
yanında yöreye has çömlek peyniri, sizi ferahlatacak
bir bardak portakal suyu veya yöresel meyve
hoşaflarıyla etkileyici bir lezzet oluşturacaktır. Gün
boyu size enerji verecek birbirinden lezzetli reçeller
ve Kapadokya’ya has zerdali, kuru üzüm yanında,
size mevsim meyveleriyle donatılmış bir ziyafet
vazgeçilmez lezzetler arasında olacaktır.
Akşam yemeğinde farklı lezzetler tadacak
ve belki de yaptığınız balon turunun tatlı
sarhoşluğundan sıyrılacaksınız. Birbirinden lezzetli
tandır kebaplarının, bulgur çorbasının, çömlek
fasulyesinin tadı damağınızda kalacaktır. Bunların
yanı sıra Kapadokya sizlere yaprak sarması, patates
salatası, dolma, mantı, sulu köfte, bamya ve daha
pek çok lezzet sunacaktır.
Un helvası, fırında sütlaç, zerdali yahnisi, bulama,
aşure, irmik tatlısı, hoşaf gibi yöresel tatlılarımız
yemeğin ardından damağınızda
unutulmaz tatlar bırakacaktır.
Yemeğinizin ardından doğal
ortamlarında kuş sesleri eşliğinde,
dilerseniz de Türk müziği eşliğinde
kahvelerinizi ve nargilenizi içerek
hoşça vakit geçirebilirsiniz.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
AKSARAY Taşpazar Mah. Kadıoğlu Sok. No: 1
Tel: (382) 212 46 88-213 24 74
(Info.) Taşpazar Mah.
Kadıoğlu Sok. No: 1
Tel: (382) 213 24 74
Fax: (382) 212 35 63
iktm68@kultur.gov.tr
www.aksaraykulturturizm.gov.tr
Güzelyurt Güzelyurt İlçesi Çarşı Merkezi
Tel: (382) 451 24 98
Ihlara

Ihlara Kasabası Vadibaşı Girişi
(Entrada de Vadibaşı)
Tel: (382) 453 74 82

KAYSERİ Kültür Merkezi Seyit Gazi Mah.
Ahmet Yesevi Bulv. No: 42
Tel: (352) 222 03 63
Fax: (352) 232 25 81
info@kayserikultur.gov.tr
www.kayserikultur.gov.tr
(Info.) Cumhuriyet Meydanı
Zeynel Abidin Türbesi Yanı
Melikgazi
Tel: (352) 222 39 03
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KIRŞEHİR
Ahi Evran Mah. Ahi Evran
Cad. No: 10
Tel: (386) 213 44 43
Fax: (386) 212 32 95
NEVŞEHİR
Yeni Kayseri Cad. No: 14
Tel: (384) 213 42 60
Fax: (384) 213 70 45
iktm50@kulturturizm.gov.tr
www.nevsehirkulturturizm.gov.tr
Avanos

Tel: (384) 511 43 60
Fax: (384) 511 43 60

Hacıbektaş
Tel: (384) 441 36 87
Fax: (384) 441 33 94
Ürgüp

Atatürk Cad. Park İçi No: 37
Tel: (384) 341 40 59
Fax: (384) 341 40 59

NİĞDE

Bor Cad. Kültür Merkezi Binası
Tel: (388) 232 33 93-94
Fax: (388) 232 00 58
nigdekultur@ttnet.net.tr
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KAPADOKYA

AVRUPA
TÜRKİYE
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Kültürel Miras Çok Kırılgandır
Dünyadaki kültürel miras büyük bir yapboz gibidir. Her eser, her cisim bu resmin
yeri doldurulamaz bir parçasıdır. Her biri
bize, kökenlerimiz, gelişmemiz ve bugünkü
yaşamlarımız hakkında bilgi verir, diğer
kültürleri anlamamıza ve takdir etmemize
yardım eder. Her keşif, her yeni tercüme bu
yap-boza bir parça daha eklemekte ve resmi
daha anlaşılır hale getirmektedir. Gelecek
nesillerin de aynı olanaklara sahip olabilmesi
için her bir parçanın korunmasını sağlamak
zorundayız.
Bugün birçok insan kültürel mirasın deprem
ve sel gibi ani doğal felaketlerden, kirlenme
gibi yavaş ilerleyen süreçlerden ve insanlığın
diğer faaliyetlerinden kaynaklanan risklere
maruz kaldığının bilincinde değildir. Eski
çömleklerden ya da mozaiklerden hatıra
amacıyla küçük parçalar alınması gibi en
masum görülen hareketler bile, binlerce kişi
tarafından tekrarlandığında yıkıcı bir özellik
göstermektedir. Tekstil, taş ya da metal bir
nesneye dokunulması onun üzerinde yağ izi ya
da terden kaynaklanan asit bırakmaktadır. Bir
tarihi yapıya tırmanılması onun aşınmasına ve
dağılmasına neden olmaktadır. Yazı yazılması
ya da isim kazınması giderilmesi imkansız
zararlara neden olmaktadır. Dar ve kalabalık
ortamlarda büyük poşetlerle ya da sırt çantaları
ile dolaşılması bir parçayı devirebilir ya da
duvardaki bir resmi çizerek tahrip olmasına
neden olabilir. Farkında olmadan kültürel
mirasın yok edilmesine katkıda bulunduğumuz
sayısız yol vardır.
2020 yılında biz ziyaretçilerin sayısı Dünya
çapında 1.6 milyara ulaşacaktır. Haydi
kültürel mirasımızı korumak ve çeşitlilik ve
zenginliğinden yararlanmak için bir araya
gelelim.
Kültür Varlıklarını Koruma ve
Restorasyon Uluslararası Merkezi
(ICCROM)
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