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Abstract 
This concept, which emerged as a result of the existence of humanity and the 

need for housing, has evolved with the development of humanity in the historical 

process and has reached the levels that meet today's needs with the contributions 

of the architectural profession. This concept, which has changed and shaped for 

many environmental, physical, technological and similar reasons in the 

developing process from the first settlements to today, is important not only for 

human beings but also for many living creatures in nature. Because the concept of 

shelter is the first need of every living being, the requirement is sourced, and 

these requirements are shaped by the most basic, again, materials provided by the 

environment, unless there is an environmental threat or a different need. 

The purpose of this study is to reveal the spatial similarities between the 

underground cities, which are accepted among the first settlements of the humans, 

and the nests that the ants have placed under the ground to survive, and to define 

the concept of shelter, which is important for all living things. 
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Özet 
İnsanlığın varoluşu ile barınma ihtiyacının bir getirisi olarak ortaya çıkan bu 

kavram tarihsel süreçte insanlığın gelişmesi ile evrimleşmiş ve mimarlık 

mesleğinin katkıları ile günümüz ihtiyaçlarını karşılayan seviyelere ulaşmıştır. İlk 

yerleşim yerlerinden günümüze gelişen süreçte birçok çevresel, fiziksel, 

teknolojik ve benzeri nedenle değişiklik gösteren ve şekillenen bu kavram sadece 

insanoğlu için değil doğadaki birçok canlı içinde önemlidir. Çünkü barınma 

kavramı her canlının ilk ihtiyacıdır, gereksinim kaynaklıdır ve bu gereksinimler 

çevresel bir tehdit, yada farklı bir ihtiyaç olmadığı sürece en temel, yine çevrenin 

sunduğu malzemeler ile şekillenir. 

Bu çalışmanın amacı insanların ilk yerleşim alanları arasında kabul edilen yer altı 

şehirleri ile karıncaların yaşamlarını sürdürebilmek için toprağın altında 

konumlandırdıkları yuvaları arasındaki mekânsal benzerlikleri ortaya koymak ve 

tüm canlılar için önemli olan barınma kavramını mekânsal olarak tanımlamaktır.   
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1. Giriş 

1.1. Planlama 

Konut tanımlamasında, fiziksel ve mekânsal konular kadar, sosyal, kültürel, bilişsel 
ve davranışsal konulara da yer verilmelidir. Konutla ilgili araştırmalar konutun 
özel ve kişisel bir yer olduğunu vurgulamaktadır. Konut fiziksel bir yer olduğu 
kadar, aynı zamanda bilişsel bir yerdir. İnsanın var olduğu en merkezi yer, 
hayatında önemli olayların geçtiği, kişinin kendini konforlu, yakın ve sıcak 
hissettiği, sevdiği, kendini iş hayatından kopmuş hissettiği yerdir (Tognoli, 1987). 

Mekanlar kendimizi ait hissettiğimiz, bizim olan, acı- tatlı anılarımızla 
yaşanmışlıklarımızla anlam kattığımız alanlardır. Terminolojik ve mesleki açıdan 
birçok sınıflandırmasını ve alt başlığını açabileceğimiz bu kavram’ ın genel tanımı 
barınma ihtiyacı ile konut kavramından oluşur. Çünkü her mekanın işlevi farklıdır 
ancak işlevleri ile ihtiyaca yönelik sınıflandırılan ve bir arada tasarlanan mekanlar 
konutu oluşturur. İlk insanların tarih öncesi dönem araştırmacıları tarafından 
incelenen ve belgelenen yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda insanların 
günümüz konut kavramından teknolojik ve yetenek gibi birçok nedenden geri 
olduğu sadece hayvanlar gibi ancak hayvanlardan kendilerini korumak için 
sığınma amacı ile barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları bilinmektedir. Bu yüzden 
mağaralar da ilk yaşamlar sürmüş bunun en belirgin kanıtları olarak da 
duvarlarına çizilen resimler bu bilgilere ışık tutmuştur. Ülkemizde de Antalya da 
yer alan Karain Mağarası ilk insanların sığındığı barınma alanı olarak tahmin 
edilmektedir. 

Zaman içerisinde barınma kavramı insanlığın ve teknolojinin gelişimi ile 
şekillenmiş ancak çevresel tehditlerin etkisi ile daha dışa kapalı bir hal almaya 
başlamıştır. Vahşi hayvanlardan korunma ihtiyacı zamanla savaşlardan korunmak 
içinde ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte tarım da insanların mağaraları terk ederek 
daha düz alanlara yerleşmelerinde en önemli etkendir.  

Fakat iklim sorunuyla başa çıkabilmek için ilk konutlarını yapmaya başlamışlardır 
ve insanlar basit dallardan ve sazlardan oluştuğu mekanlarla sığınmaya 
başlamaktadırlar. Yağmur sorununu halletmek için ise hayvan kemiklerinden 
oluşturduğu yapı taşıyıcılarının arasını yine hayvan derisiyle kapatmaya 
başlamışlardır (Güçer, S., 2019).. Tarihsel süreçte konut kavramının gelişimini 
neandartel2 türlerine ait bulunun ilk konut tipleri de postlarla örülmüş ağaç 
çerçevesine sahip olasılıkla kubbe ya da konik biçiminde olan evler, masif mamut 
kemikleriyle ya da kafataslarıyla çevrelenmişlerdir. Fakat ilk insanların inşa ettiği 
yapılar incelendiğinde planın ve formunun yuvarlak yada eliptik oluşu dikkatleri 
çekmektedir. 

                                                         

2 Neandertal 40 bin yıl önceye kadar yaşamış arkaik sapiens türü insandir. Neandertal Avrupa'da, 
Orta ve Kuzey Asya'da yaşamıştır. Yaşadıkları bölgelerde taş yontmalı aletler bırakmışlardır. 160 
bin yıldan daha genç olan bu aletlerin hemen hemen tümü Musteryen adı verilen stil ile yapılmıştır. 
Bilimsel olarak Homo Neanderthalensis olarak adlandırılan Neandertal, Homo Sapiens'in bir alt 
türüdür. Modern insan ve Neandertal arasındaki DNA bağı yüzde 99,7'dir. Bu oran Neandertal'e en 
yakın tür olarak bilinen şempanzelerde yüzde 98,8'dir. 
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Yuvarlak planın seçiminde uygulamanın basitliği ve dörtgen planlı yapılarda 
karşılaşılan köşe oluşturmak gibi sorunların olmayışı etkili olmuştur. Duvarlar ve 
çatıyı tek bir örtüye indirgeyen yuvarlak planlı yapılar o dönemdeki insanların 
eriştiği teknoloji ile yaptıkları ilk bilinçli yapılar olarak tarihe geçmiştir. Neolitik 
çağdan, Sümerler’ e, Çatal Höyük’ e kadar geçen süreçte birçok yapı tipi ve 
malzeme kullanımından söz etmek mümkünüdür. M.Ö. 8 binli yıllara geldiğimizde 
konut kavramı saydığımız ve sayabileceğimiz birçok nedenle yeraltı şehirleri 
olarak Anadolu da karşımıza çıkıyor. Hititler yada Frigler tarafından kurulduğu 
düşünülen ancak tam olarak bilinmeyen bu yapıların kapasiteleri itibari ile 5000 
den 50000’ e kadar farklı boyutlarda ve farklı insan kolonilerine hizmet verdikleri 
tahmin edilmektedir.  

1.2. Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın amacı Dünya Mirası Alanı olarak literatür de yer alan, farklı bir 
mimari anlayış ile inşa edilmiş Anadolu’ nun gözbebeği Kapadokya yeraltı şehirleri 
ile bu farklı mimari bakış açısına birebir benzeyen mantıkla inşa edilen karınca 
kolonileri arasında benzerliği incelemektedir. Araştırma birbirine benzeyen bu 
konut, barınma yapısının mekânsal açıdan sınıflandırmalarını ve ne amaçla inşa 
edildikleri ideolojisini, bu ideolojinin mekan hiyerarşisine yansımasını 
incelemektedir.    

2. Yöntem  

Araştırma gözlem ve mevcut kaynakların değerlendirilmesi esasına 
dayanmaktadır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve yerinde fotoğraflama 
tekniğinden faydalanılmıştır. Kapadokya bölgesine gerçekleştirilen gezi esnasında 
bölge halkı ile görüşülmüş ve sivil toplum örgütü bölge sorumluları ile istişarede 
bulunulmuştur. Çalışma kapsamında yer altı yapıları plan şemaları, kuruluş amaç 
ve yöntemleri incelenmiştir. 

2.1. Yeraltı Yapıları 

Günümüzde Toprakaltı yapıları şekillendikleri topografya ile ilişkili olarak 3 
kategoride incelenmektedir.  Bunlar:  

 Yer üstünde bulunan toprakaltı yapıları,  

 Tepe içinde bulunan toprakaltı yapıları,  

 Yeraltın da bulunan yapılar olarak gruplandırılmaktadır. 

Toprakaltı mekanları yerüstünde veya yeraltında farklı derinliklerde 
planlanabilmektedir. Bu planlamaya göre toprakaltı mekanları yeryüzünde ve 
yeraltındaki derinliğine göre beş tipte incelenmektedir:  

 Yeryüzü toprakaltı yapıları (subraterranean),  

 Yarı yeraltında bulunan yapılar (semi - below ground),  

 Zeminsel yeraltı yapıları (subsurface),  

 Yüzeysel yeraltı yapıları (subterranean),  

 Derin yeraltı yapıları (geospace) (Golany, G., Ojima T., 1996). 
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Yapılan araştırmalar sonucunda literatürde yer altı şehirlerinin iki temel türü 
bulunduğu görülmektedir:  

 Yeraltı yapıları, “underground buildings, geo-space buildings”  

 Yamaç sırtı yapıları “hillside type, cliff type”  

Tasarım tercihleri, bölgesel iklim, topografya, toprak cinsi gibi kriterler binanın 
yapılacağı bölge için hangi toprak altı tipinin veya ne tür bir planlamanın daha 
uygun seçim olacağını belirlemektedirler.  Gerek yeraltında olsun gerekse tepe 
içerisine gömülü olsun bu iki temel türden genel olarak üç genel tip planlama 
geliştirilebilmektedir (İncesakal, Ş., 2011):  

 Atrium tipi merkezi avlulu Planlama  

 Tek cepheli cephesel planlama  

 İki cepheli planlama. 

2.2. Anadolu’da Yeraltı Şehirleri 

Yeraltı şehirlerinin ilk boyutunun ne amaçla yapıldığı bilinmemekle birlikte adeta 
bir labirenti andıran yapıları ile savaş dönemlerinde korunmak amaçlı inşa 
edildikleri düşünülmektedir. Ancak Anadolu da yer alan yeraltı şehirleri 
incelendiğinde, her geçen zaman dilimi içerisinde biraz daha kazınıp günümüzde 
kazılar sonucunda varılan haline getirildikleri düşünülmektedir. Kapadokya 
bölgesinde yer alan her yeraltı şehirlerinin büyüklüğü ve kapasitesi birbirinden 
farklıdır. Ancak bilindiği kadarıyla yaklaşık 50 bin kişi kapasiteli yeraltı şehirlerinin 
de olduğu düşünülecek olursa geçmiş zamanlarda savunma içgüdüsü ile yapılan bu 
yeraltı şehirlerinin ciddi anlamda insanlığa katkısı olduğu söylenebilir 
(Kapadokyadayım, 2017).  

Şuan Anadolu’ da Nevşehir, Kapadokya bölgesinde ziyarete açılan 7 adet yeraltı 
şehri bulunmaktadır. 

 Kaymaklı Yeraltı Şehri 

 Özkonak Yeraltı Şehri (Avanos) 

 Derinkuyu Yeraltı Şehri 

 Tatlarin Yeraltı Şehri (Acıgöl) 

 Mazı Yeraltı Şehri (Ürgüp) 

 Özlüce Yeraltı Şehri (Merkez) 

 Sivasa Gökçetoprak Yeraltı Şehri (Gülşehir) 

Bölgenin tüf adı verilen kaya dokusunun oyulmaya elverişli olması öncelleri 
barınma amaçlı olmak üzere ilk mağara evlerin yapılamasının, ardından Hititler 
tarafından gizli geçitlerle birbirine bağlanarak etkili bir savunma sistemi olarak 
genişletildiğini düşündürüyor. Ama yinede bölgedeki hemen hemen bütün evle 
gizli geçitlerle bağlanan, dışardan açılması olanaksız taş sürgülerle kilitlenebilen, 
olmadık tuzaklarla dolu koridorlar, bir labirenti andıran galerileri, oturma odaları, 
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ahırları, erzak odaları, şırahaneler, öğütme taşları, kiliseleri ve hatta mezarlıkları, 
bugünün modern akıllı binalarını kıskandıracak kadar gelişkin havalandırma ve 
haberleşme sistemleriyle bu gizemli kentlerin hiç de geçici ikamet alanı olarak 
tasarlanmadıklarını kanıtlar gibidir. Bulunan kalıntılardan hareketle bugün, 
özellikle Bizans Dönemi’nden M.S 5. yüzyıldan itibaren, bu yer altı şehirlerinin 
gerek sayılarında ve gerekse iç tasarımlarında büyük gelişmeler kaydedildiği ve 
kentlerin bugünkü biçimlerine o zamanlar kavuştuğu söylenebiliyor. 7. yüzyılda 
yoğunlaşan Arap-Sasani istilaları Kapadokya’nın Hıristiyan sakinlerini daha uzun 
süreler yeraltında yaşamaya zorlayınca, en görkemli örnekleri: Kaymaklı, 
Derinkuyu, Mazı, Özlüce, Özkonak, Tatlarin, Kurugöl ve Gökçetoprak’ta bulunan 
yeraltı kentleri de aşağı yukarı son halini almıştır (Kolektif, 2019). 

18 kattan oluşan Derinkuyu, havalandırma şaftları, kuyular, mutfaklar, okullar, yağ 
depoları, hamamlar, şaraphane ve 20.000 kişilik bir yaşam alanı ile adeta bağımsız 
bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Saldırı riskine karşı, şehrin her girişi, tek yönlü 
olarak yuvarlak taş kapılarla kapatılabiliyor. Çapları 2,5 metreyi, kalınlıkları ise 50 
santimetreyi bulan ve çoğu yerinden kesilen yuvarlak sürgü taşlarıyla dışardan 
açılması olanaksız kapılar yapılmıştır. Bunların ortaları delinmiş ve böylece bir 
yandan düşmanın görülmesi sağlanırken bir yandan da düşmana saldırabilme 
olanağı sağlanmıştır. Uçsuz bucaksız koridorlarda yolunu kaybetmiş umutsuz 
istilacıların, 3 metrelik tuzaklara düşmekten kurtulmuş olanlarının üzerine kızgın 
yağ dökmek için dikine delikler açmayı da unutmamışlardır. Hayvanları derinlere 
indirmenin güçlüğü nedeniyle genellikle giriş katlarına yapılan ahırların 
duvarlarına açılmış yemlikleri bugün bile görmek mümkündür. Bugün bölge 
köylerinde halen kullanılmakta olan tandırlarıyla, mutfaklar, kat tavanlarında yer 
alan minik haberleşme delikleri. Aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanıldığı 
anlaşılan havalandırma bacaları yer altı sakinlerinin buraları uzun süre kalmak için 
inşa ettiklerini açık bir şekilde gözler önüne serer. Bölgenin tüf adı verilen kaya 
dokusunun oyulmaya çok elverişli olması, öncelikle barınma amaçlı olmak üzere 
ilk mağara evlerinin yapılmasını, ardından Hititler tarafından gizli geçitlerle 
birbirine bağlanarak etkili bir savunma sistemi olarak genişletildiğini 
düşündürmektedir. Tatlarin Yeraltı Şehri de bu yapıya örnek olarak gösterilebilir. 

Adeta ince bir işçilik eseri olarak karşımıza çıkan bu oluşumlar aslında bir karınca 
yuvasından farksız ve bir o kadar da karınca yuvasına benzemektedir.  
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Resim 1: Yeraltı şehri kesit görünüşü 

 
 Kaynak: https://www.kapadokyadayim.com/kaymakli-yeralti-sehri - erişim tarihi 

27.03.2020 

2.3. Karınca Yuvalarının Mekansal Özellikleri 

Karıncalar yapıları itibari ile bir arada yaşayan canlılardır. Birçok çevresel faktör 
ve birlik içgüdüsü nedeni ile kalabalık koloniler halinde yaşayan bu canlılar farklı 
barınma tipleri seçmelerinin yanı sıra özellikle kalabalık yaşamın bir getirisi olarak 
toprak altında kendilerine oluşturdukları büyük yerleşim alanlarında hayatlarını 
sürdürmeyi tercih ederler. Karınca kolonileri hakkından yapılan birçok araştırma 
literatür taraması yapıldığı zaman bir labirente benzeyen yaşam mekanlarının özel 
bir sınıflandırmaya sahip olduğu verisini ortaya koymaktadır. İç işleyiş açısından 
mekânsal şema ortaya konulduğunda mekanlar arası hiyerarşinin değişiklik 
göstermediği de bir gerçektir. Bununla birlikte çevresel ve insan faktörüne karşı 
yuvaların giriş önlemlerinin ileri derecede düşünüldüğü de bir gerçektir (resim 2).  

Öyle ki her bir mekan arasında yaklaşık yüzde 25-30 arası eğim ile arazi eğiminin 
% 5-20 arasında olduğu yerlerde daha çok bulunduğu ve yuvaların ağaç kökleri, 
kesim artıkları, çürümeye yüz tutmuş kökler, büyük kayaların çevreleri ve ardıç 
dallarının üzerinde bulunduğu belirlenmiştir (Serin, M., 1999).. 

Karınca yuvaları kapasitelerine göre 1 – 4 metreküp hacim aralığında, 51-100 cm 
yüksekliğe sahip olan, genel olarak doğu ve kuzey bakılara konumlanan yapılardır 
(Serttaş, A., Yolcu, H.İ., Sarıbaşak, H., Güngöroğlu, C., Erler, F., Avcı, M.,2012). 
Toprak üzerinde yer alan giriş alanlarının belirli bir yüksekliğe sahip olmasının 
nedeni su baskınlarına karşı korunmak ve doğal havalandırmanın rahatlıkla 
sağlanabilmesidir.   

  

https://www.kapadokyadayim.com/kaymakli-yeralti-sehri%20-%20erişim%20tarihi%2027.03.2020
https://www.kapadokyadayim.com/kaymakli-yeralti-sehri%20-%20erişim%20tarihi%2027.03.2020
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Resim 2: Karınca Yuvası Detaylı Görümü 

 
Kaynak: https://www.sorbiona.com/kategoriler/sorbize/bunlari-biliyor-

muydunuz/cussesine-oranla-en-buyuk-beyne-sahip-hayvan-
hangisidir/attachment/karinca-yuvasi-detayli-gorunum 

 

Karınca yuvaları incelendiğinde3 yuvalarının kuzeye bakan taraflarına daha çok 
toprak yığını olduğu görülmektedir. Çünkü karıncalar yuva yaparken çıkardıkları 

                                                         

3 1. Hava savunma sistemi: Karıncaların en büyük düşmanlarından biri kuşlar. Bir kuş yuvaya 
yaklaştığı zaman, savaşçıların bir kısmı yuvanın ağzında karınlarını hemen havaya doğru 
çeviriyorlar ve kuşlara doğru bir asit maddesi püskürtüyorlar. 2. Solaryum: Güneye bakan bu odada 
ana kraliçenin yumurtaları olgunlaşıyor. Odanın sıcaklığı genellikle 38 derecede sabit kalıyor. 3. 
Ana giriş ve yan girişler: Bu girişleri "kapıcı" karıncalar koruyor. Tehlike anında düz kafa-larıyla 
kapıların girişini kapatıyorlar. Koloninin diğer sakinleri kapıdan girmek istediklerinde, kapıcı 
karıncaların kafasına antenleriyle özel bir ritimle vuruyorlar ve kapıcı karınca da girişi açıyor. Bu 
ritmi unuttukları takdirde koruyucu karıncalar tarafından oracıkta öldürülüyorlar, 4. Hazır odalar: 
Karıncalar, yuva inşa ettikleri yerde eskiden kalma bir yuva bulurlarsa, bulunan eski yuvanın 
sağlam kalmış odalarına da el koyuyorlar. Böylece sitenin tamamlanmasında önemli ölçüde zaman 
kazanıyorlar. 5. Depo-mezarlık: Karıncalar, bu odalara, topladıkları tahıl tanelerinin 
tüketemedikleri kabuklarını ve ölen diğer karıncaların cesetlerini koyuyorlar. 6. Muhafız birliği 
odası: Buradaki asker karıncalar 24 saat alarm halindeler. En küçük bir tehlike durumunda hemen 
harekete geçiyorlar. Formlarını korumak için zaman zaman aralarında turnuvalar düzenliyorlar. 7. 
Dış yalıtım: Çalı-çırpı ve küçük dal parçacıklarından oluşan bu yalıtım, yuvayı sıcaktan, soğuktan ve 
yağmurdan koruyor. Yalıtım tabakasının azalıp azalmadığı işçi karıncalar tarafından sürekli 
denetleniyor. 8. Emzirme odası: Emzirici karıncalar karınlarından şekerli bir sıvı salgılıyorlar. 
Yetiştirici karıncalar ise antenleriyle onların karınlarını delerek bu sıvıdan yararlanıyorlar. 9. Et 

https://www.sorbiona.com/kategoriler/sorbize/bunlari-biliyor-muydunuz/cussesine-oranla-en-buyuk-beyne-sahip-hayvan-hangisidir/attachment/karinca-yuvasi-detayli-gorunum
https://www.sorbiona.com/kategoriler/sorbize/bunlari-biliyor-muydunuz/cussesine-oranla-en-buyuk-beyne-sahip-hayvan-hangisidir/attachment/karinca-yuvasi-detayli-gorunum
https://www.sorbiona.com/kategoriler/sorbize/bunlari-biliyor-muydunuz/cussesine-oranla-en-buyuk-beyne-sahip-hayvan-hangisidir/attachment/karinca-yuvasi-detayli-gorunum
https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://www.sorbiona.com/kategoriler/sorbize/bunlari-biliyor-muydunuz/cussesine-oranla-en-buyuk-beyne-sahip-hayvan-hangisidir/attachment/karinca-yuvasi-detayli-gorunum&psig=AOvVaw28xfGRQQxONFLPwuGw5r2D&ust=1585586281524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICMybKPwOgCFQAAAAAdAAAAABAR
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toprağı yuvanın kuzey istikametine yığmaktadırlar. Ayrıca hava kanallarını 
havanın durumuna göre açıp kapatmaktadırlar. Karınca yuvalarının giriş 
koridorlarını U şeklindeki borulara benzer girişlerle bağlamalarından dolayı 
yuvaları su basmadığı bilinmektedir. Bu giriş alanlarına toplanan su tıkaç görevi 
görmektedir.  

Yeryüzünde su biriktiği zaman su U şekilli kısma kadar olan girişi doldurmaktadır.  
Basıncın sürekli sabit kaldığı bu kısım açık hava basıncı ile yuva içi hava basıncı 
arasında dengeleyici rol de üstlenmektedir (Guseinov, H., 2007).  Kısaca 
karıncaların açık hava basıncı, sıcaklık ve nem değerlerini korumak için fizik 
kanunlarını kullandıklarını görülmektedir. Yeraltı yapılarında da bu prensipleri ve 
yöntemleri kullanarak tsunami ve sel felaketlerinin sık görüldüğü Japonya, 
Endonezya gibi ülkelerde yapıyı su basmasını önlemenin ve kullanıcı güvenliğini 
sağlamanın mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır (İncesakal, Ş. 2011). 

3. Sonuç 

Toprağın altında dikey ve yatay sirkülasyonda korunma amacı ile inşa edilen her 
iki barınma tipin de de mantıksal olarak ciddi benzerliklerin olduğu gerçeği 
araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bulgular sonucunda Anadolu da inşa 
edilen yeraltı şehirlerinin karınca yuvalarından esinlenerek ortaya çıktığını 
söylemek doğru olmamakla birlikte temelde canlıların korunma içgüdüsü ile bu 
yapıları oluşturdukları yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca katlar arasındaki işleyiş 
şemalarının da günlük yaşam akışını aksatmadan planlanarak hayata geçirildiği 
her iki canlı tipinde de dikkat çekmektedir.  

Gerek çevreden korunmak için başvurulan önlemler, gerek havalandırma ve 
ihtiyaç durumunda yuvadan sirküle olabilmek için farklı çıkış açılarının, yollarının 
olması da yine ortak özellikler olarak görülmektedir. Mekanlar arası ulaşımda 
minimum yüzde 21-30 arasında değişen eğimler ve mezar alanlarının dahi 
yuvaların içerisinde planlanmış bir şekilde yerleştirilmiş olması iki canlı tipi içinde 
mekânsal organizasyonun ne kadar doğru ve günlük akışı engellemeden 
yaşamlarını planladıklarının bir göstergesidir. Her iki canlı grubunun yaşam için 
tercih ettiği bu mekânsal organizasyona “Derin yerlatı yapıları” demek 
mümkündür. Plan şemaları incelendiği zaman “Atrium tipi merkezi avlulu 
planlama” olduğu görülmektedir. 

                                                                                                                                                                     

ambarı: Böcekler, sinekler, çekirgeler ve düşman karıncalar öldürüldükten sonra ambarda 
saklanıyorlar. 10. Tahıl ambarı: Büyük parça tahıl taneleri "değirmenci" karıncalar tarafından 
öğütülüp küçük tabletler haline getiriliyor. Daha sonra kış aylarında bunlardan ekmek olarak 
yararlanılıyor. 11. Kurtçuk ve nimfalar için kreş: "Hemşire" karıncalar yavru karıncaları 
hastalıklardan korumak için antibiyotik özellikler taşıyan tükürükleriyle yalıyorlar. 12. Kış odası: 
Kasım ayının başında kış uykusuna yatıp mayısta yeniden uyanan karıncalar, uzun kış mevsimini bu 
odada geçiriyorlar. Uyandıklarında da ilk iş olarak bu odayı temizliyorlar. 13. Merkezi ısıtma 
bölümü: Yaprak parçacıkları ve çalı-çırpıların burada birbirleriyle harmanlanması belli bir ısı 
sağlıyor. Bu ısı tüm yuvaya 20 ile 30 derece arasında değişen bir sıcaklık veriyor. 14. Kuluçka odası: 
Ana kraliçenin yumurtaları, yumurtlama sırasına göre bu kuluçka odasında istif ediliyor. Daha 
sonra buradan alınıp zamanı geldiğinde solaryuma taşınıyor. 15. Kraliyet odası: Ana kraliçe bu 
odada yumurtluyor. Bu odada sürekli kendisini besleyen ve odanın temizliğini yapan yardımcılar 
bulunuyor (Beycan, 2012). 
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Yeraltı şehirleri ile ilgili 

 Mekanlar birbirlerine sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte koridorlar 
yardımı ile bağlanmaktaydı ve yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu 
koridorlar da bulunan oyuklar içine koridorları aydınlatmak amaçlı 
kandiller veya mumlar yerleştirilmekteydi (Resim 3 – 4 - 5 ). 

Resim 3 – 4 – 5: Kaymaklı yeraltı şehri koridor görselleri (Arzu Erçetin Fotoğraf Arşivi 
2019). 

   

 Bilim insanları tarafından çizilen yeraltı mekanlarının kesitleri incelendiği 
zaman üst katların daha düzensiz ancak alt katların mekânsal açıdan hem 
birbirleri ile hem birbirleri arasında daha düzenli oldukları görülmektedir. 
Ancak bu kesitler yeraltı şehirlerinde yada her bir mekan da kaç kişinin 
yaşadığı sonucunu net olarak vermemektedir. 

 Mevcut açılmış olan yada üzerinde çalışmalar devam eden yeraltı şehirleri 
incelendiğinde etrafında bulunan yer üstünde ki hemen her yapı ile bir 
bağlantılarının oldukları ortaya çıkmıştır. 

 Yüzlerce odadan oluşan yeraltı şehirlerinin mekânsal planlamalarının 
labirentlere benzediği söylenebilir. 

 Katlar arasında mekanları birbirinden ayıran ve sadece içeriden açılan 
koruma amaçlı ağırlıklarının yaklaşık 500 kilogram olduğu düşünülen taşlar 
ile bölümlendikleri düşünülmektedir. Bir kapı görevi de gören bu taşların 
üzerinde diğer tarafı görmek için bir delik bulunduğu bilinmektedir (Resim 
6 – 7). 

  



72            Erçetin, A. (2020). A Different Look at the Housing Concept; Underground Cities and Ant 
Colonies 

 

Resim 6 – 7: Kaymaklı yeraltı şehri güvenlik amaçlı kullanılan kapıların görseli (Arzu 
Erçetin Fotoğraf Arşivi, 2019). 

  

                                

 Hayvanları da koruma amaçlı yeraltı şehirleri getirdikleri tahmin edilen bu 
kullanıcıların, hayvanlarını alt katlara indiremeyecekleri için yerin altındaki 
ilk katın ahır olarak kullanıldığı bilinmektedir.  

 Her mevsim ılık olan yeraltı şehirlerinin üst katlarının mutfak olarak 
kullanıldığı yapılan kazılar sonucunda bulunan eşyalar sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Mutfak sayılarına bakıldığı zaman her mekan bölümlenmesi 
mutfak bulunmadığı için her ailenin mutfağı olmadığı bazı mutfakların 
ortak kullanıldığı düşünülmektedir. Mevcut mutfaklarda tandır bölümleri 
yer almaktadır. Ayrıca o dönemde mutfaklara yakın olarak şırahanelerin 
konumlandığı ve bu alanlarda üzümlerden şarap yapıldığı düşünülmektedir 
(Resim 8). 
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Resim 8: Kaymaklı yeraltı şehri mutfak 
görseli  (Arzu Erçetin Fotoğraf Arşivi, 

2019). 

 

Resim 9: Odaların kenarlarında katlar arası 
haberleşme amaçlı kullanılan boşluklar 

(Arzu Erçetin Fotoğraf Arşivi, 2019) 

 

 Hemen her odanın köşesinde çapı 8 ile 12 cm arasında değişen delikler 
bulunmaktadır. Bu delikler sayesinde burada yaşayan halkın birbiri ile 
haberleştiği, katlar arasında bu delikler yardımı ile iletişim kurduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca havalandırma amacı ile açılmış bacalar da yeraltı 
şehirlerinde yer almaktadır. Bu bacaların bazılarının su kuyuları olarak 
kullanıldığı düşünülmektedir (Resim 9). 

 Yeraltı şehirlerinde sadece Tatların ve Güzelyurt yeraltı şehirlerinde tuvalet 
bulunmuştur. Diğer yeraltı şehirlerinde böyle bir bulguya ulaşılmamıştır. 

 Her odada olmasa bile çoğu odada oturma amacı ile kullanıldığı düşünülen 
birimler yer almaktadır. Ayrıca yeraltı şehirlerinde yapılan kazı 
çalışmalarında mezar alanları da bulunmuştur (Resim 10). 

Resim 10: Kaymaklı yeraltı şehri oda görseli (Arzu Erçetin Fotoğraf Arşivi, 2019). 
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Karınca Yuvaları İle İlgili 

 Mekanlar arası birbirlerine koridorlar ile bağlanmaktadır ve her bir kat 
olarak tanımlayacağımız bölümlerde onlarca odacık bulunmaktadır. 

 Terk edilmiş bir karınca yuvasına kurşun döküldüğü zaman ortaya çıkan 
sonuç incelendiğinde üst katların daha seyrek alt katların ise daha yoğun 
olduğu görülmektedir (Resim 11 ). 

Resim11: İçerisine kurşun 
dökülmüş, terk edilmiş bir karınca 

yuvası görseli. 

 

Resim 12: Karınca yuvası üst kat detay 
fotoğrafı, yuva giriş alanları belirgin halde 

görülmektedir.   

 

 

 Üst katlarda dışarıdaki tehlikeden korunmak amacı ile 2 ya da 3 giriş 
görülmektedir (Resim 11). 

 Yüzlerce hatta binlerce odacıktan ve koridordan oluşan karınca yuvaları bir 
labirente benzemektedir (Resim 13). 

Resim 13: Labirente Benzeyen Karınca Yuvaları 
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 Her katın ve her mekanın ayrı bir işlevi vardır. Sistem içerisinde bunlar 
birbiri ile karışmamaktadır. Tıpkı insanlar da olduğu gibi ölen karıncaları 
koydukları mezar alanları da yerin altında oluşturdukları bu sisteme 
dahildir. 

 Mevsimsel süreçten yuvaları etkilendiği ve doğada yaşayan karıncalar kış 
uykusuna yattıkları için ısınma amaçlı buldukları çalı çırpıyı depoladıkları 
ayrı bir alanları bulunmaktadır. Bu depolama alanları üst katta 
konumlandırılmıştır. 

 Mutfak olarak tanımlayabileceğimiz et ve diğer yiyeceklerini depoladıkları 
alanlar üst katlarda toprak yüzeyine daha yakın mekanlarda 
konumlanmaktadır. 

 Ana kraliçe karınca bu topluluklar için büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle odaları en alt katmanda ancak yumurtladığı zaman yumurtaların 
kolayca taşınabilmesi için larvalar ile en yakın konumda yer almaktadır. 
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