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Kapadokya bugün artık hemen herkesin bildiği, duyduğu  
bir yer olmasınaa karşın içinde pek çok gizemli vadiyi 

de barındırmaktadır. Ürgüp Mustafapaşa (Sinasos)`nın 
kuzeybatısındaki Gömeda Vadisi bunlardan biri. 

Jeomorfolojik açıdan Ihlara Vadisi’ne benzetilen Vadinin 
içinden bir dere geçmektedir.

Kapadokya’da gizemli bir köşe:

GÖMEDA VADİSİ

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
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Ürgüp Mustafapaşa (Sinasos)`nın kuzeybatı-
sındaki Gömeda Vadisi jeomorfolojik açıdan 

Ihlara Vadisi’ne benzetiliyor. Vadinin içinden bir dere 
geçmekte ve yamaçlarında Santavros Kilisesi ve Ka-
padokya’nın en eski fresklerinin bulunduğu Aziz Ba-
sil Şapeli, kiliseler, manastırlar, güvercinlikler, Kaya-
lara oyulmuş yüzlerce barınak, Ayrıca Yeraltı şehri 
bulunmaktadır.

Gömeda Vadisi’ne iki farklı noktadan girilebilir. Va-
dinin ilk giriş yeri Üzengi Çayı, diğer girişiyse Ürgüp’ün 
Bahçeli Köyü’nden. İkinci güzergâh yorucu olmadığı 
için daha çok tercih ediliyor. Gömeda Vadisi yatık ya-
maçlı, boğaz tipi ve tabanlı bir vadi. Bu vadi 160 vadi 
içinden Nevşehir’in en önemli üçüncü vadisi. İçindeki 
Şeytan Deresi vadiye boylu boyunca eşlik ediyor.  Va-
dinin yürüyüş mesafesi ise 7 bin 200 metre. Vadiye 
Ürgüp’ün 5 km. uzağındaki Mustafapaşa kasabasın-
dan girildiğinde ilk göze çarpan, vadiye adını da veren 
Gömeda Harabeleri oluyor. Kapadokya’nın altını bir 
ağ gibi saran tüneller ve mağaralarla dolu Gomeda 
Vadisi gizemli atmosferiyle dikkat çekiyor. 
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Eskiden güvercinlerinin yuvalandığı gü-
vercinlikler hem ihtişamlı hem de ürkütücü 
görüntülere sahip. Bölge halkı bu güvercin-
likleri gübre elde etmek için kullanıyor. 

Güvercinliklerden sonra vadi daha bir 
genişliyor, sonlara doğru ise susadığınızda 
avucunuza kaynağından doldurup içebile-
ceğiniz doğal maden suyu kaynağı karşılıyor 
sizi. Gömeda Vadisi’nin biraz dışında Üzengi 
İçmecesi diye de bilinen buram buram kü-
kürt kokan bu kaynak suyunun safra kesesi-
ne, sindirime, karaciğer ve böbrek rahatsız-
lıklarına iyi geldiği söyleniyor.  Vadide çıplak 
ayakla suya değmenin keyfi için ise en güzel 
zamanlar ilkbahar ve sonbahar ayları.

Gomeda Vadisi’nde bakir bir doğa içinde 
yürürken tarihi dokularla da karşılaşıyorsu-
nuz. Alakara ve Aziz Basilios Kilisesi freskle-
riyle göz doldururken, Yeraltı Şehri ve Kaya 
Kemer’de geçmişiyle merak uyandıran eser-
lerden.


