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Kayrnakli Yeralti ehri 
Kaymakli yeralti ehri Kapadokya bolgesinde bulunan ikiyüze yakin yeralti ehiij1eri arasinda en 
önemlilerinden biridir. 1964 yilinda ziyarete aci1mitir. 
Tufkayalarinin oyulmasiyla elde edi1mi, maara goruntUsUnde evierdir. Kaymakli'nin tarihi M.O. 3000 
yilina kadar gidiyor.Hititler döneminde askeri amaçh yapilan bu yapilar, Roma ve Bizans dönemlerinde 
geniIetiIerek 8 katli bir yapiya d6nütUrU1mUtür. Bir toplulugun tehlike aninda ecici 
olarak yaayabi1mesi 19m gerekli barinina §artlarina uygun olan alanlar, dar koriIorlar1a birbirlerine 
baglanan odalar, arap yapim yerleri , ogutme ta1an, mutfak ye erzak depolari, hva1andirma bacalari, su 
kuyulari, kilise ye diardan gelebilecek her hangi bir tehlikeyi önlemek için kapii içten kapatan buyuk 

sUrgU taIari yeralir. Havalandirma delikieri, katlar arasinda haber1emeyi de sag1amaktaydi. Yeralti 
ehirleri ayni zamanda yorede bulunan hemen hemen her eve gizli gecitle baglanmaktadir.Kaymakh yeralti 
ehnnin ilk kati, diger yeralti §ehirlerinde de oldugu gibi ahirlara ayrilmitir. Gu4iumUzde sadece 4 kati 

gezilrnektedir. 
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ASUR TICARET KOLONILERI cAI 
Bu dönemin baIangici ayni zamanda Anadoiu'da yazili tarihiri ye Orta Tung çai'nin 
baIangicidir.M.O. 1960 yiinda Kuzey Mezopotamyadaki eski Asur Devieti, Aradoiu He geli§mi§ bir 

ticaret sistemi kurmutu.Bu dönemde Anadoiu'da büyUk grubunu Hattilerin oiiturdugu, feodal ehir 
kralliklari egemendi. Akad cain'ndan beri Anadolu'nun yeralti zengintigini biie;n Mezopotamyalilar 
Asur'un oncUiugunde sistemli ticari iIikiye girmiierdi. Asur tüccariari ditierini, clvi yazilarini ye silindir 
mUhürierini getirmilerdi. Böyiece 1950 yiiiarindan itibaren Anadolu yazili tarill cagina girmi oldu. 

TüccarIar eek kervaniarini uIaim araci olarak kulianiyorIardi. Tüccariarin AnacoIu'ya gelirken 
kuliandikiari yoliar, Diyarbakir, Malatya, Mara§ veya KiIikya kapisi Adana ye Toos kapiIariydi. 
Asur'dan kalay, keçi kilindan yapilan keçe, giysi, parfüm ithal ediyorlardi. Anadiu'dan altin gümüten 
yapilmi§ eyaiari da ihraç ediyorIardi.Tüccariar kira ye vergi edlyoriardi, Anado!u beyleri de tüccarlarin 

mal ye can gUvenliklerini koruma altina aImiIardi. 

Kaymakii Yeraiti Sehri 
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