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Sunuş

Ç

ok zengin bir tarihe sahip olan Kayserimizin bu
zengin kültür değerlerinden Cumhuriyet Meydanı
ve yakın çevresinde bulunanlardan bir kısmını, bir
plan dâhilinde yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtmak
üzere “Kültür Yolu” projesini oluşturmuş
bulunmaktayız.

Dünyanın en önemli kültür varlıklarından birisi olan Gevher
Nesibe tıp kompleksinden başlayan yolumuz Cumhuriyet
Meydanı’ndan geçip Yoğunburç’a oradan da Kayseri
Mahallesi’ne ulaşmaktadır. Bu güzergâh üzerinde Roma’dan
Cumhuriyet’e kadar uzanan beş medeniyete ait hatıraları
görmemiz mümkün olmaktadır.
8

Gevher Nesibe tıp kompleksi 1204-1206 yıllarında,
inşa edilmiş olup, Anadolu’da ilk defa modern
anlamda tıp eğitiminin tatbiki olarak yapıldığı bir
sağlık kurumuydu. Medresede, tıbbiyede devrin en
meşhur tıp âlimlerinden eğitim gören öğrenciler,
hemen bitişiğindeki şifahaneye (hastane) geçerek
hastalar üzerinde hocalarıyla birlikte bizzat
teşhis ve tedavide bulunmaktaydılar. Hastaların
ihtiyacı olan ilaç dozajları burada belirleniyor ve
bu ilaçlar burada üretiliyordu. Bütün bu hizmetler
tamamen ücretsiz olarak yapılmaktaydı; çünkü
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev medrese
ve şifahaneyi genç yaşta öldüğü tahmin edilen kız
kardeşi Gevher Nesibe Hatun’un vasiyeti üzerine
yaptırmıştı. Sultan’ın hayratı olarak tahsis edilen
büyük vakıfların gelirleriyle, hocaların maaşları,
öğrencilerin masrafları, hastanenin giderleri
ve binanın bakımı karşılanmaktaydı. Bu yapılar,
Kayseri’deki hayır sahibi hanımların çok miktarda
yaptırmış oldukları veya vesile oldukları hayır
eserlerinin de ilklerindendir.
Gevher Nesibe tıp kompleksinin ardından, yetiştirmekle
iftihar ettiğimiz Kayserili hemşerimiz Mimar Sinan’ın
yapmış olduğu ve onun diğer eserleri yanında mütevazı
diyebileceğimiz Kurşunlu Cami’ni de gezdikten sonra
geçeceğimiz Cumhuriyet Meydanı, çevresinde yer alan çeşitli
dönemlere ait eserlerle bir açık hava müzesi durumundadır.
Güneyde bulunan İç Kale’nin doğu ve kuzey duvarları ise
Romalıların M.S. 242 yılında yapmış olduğu kemerli dış kale
surlarından bölümleri ihtiva etmektedir. Kalenin bugünkü
görülen burçları Anadolu Selçuklularının büyük hükümdarları
I. Alâeddin Keykubad’ın 1224 yılındaki eklemeleridir. Kuzeyde
çok güzel bir yapı olan Sahabiye (Sahibiye) Medresesi ve
yanındaki çeşmesi yine Kayseri’deki Selçuklu eserlerinin
nadidelerindendir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

9

Batıda bahsi geçen Osmanlı dönemi Kurşunlu Cami, doğuda
Osmanlı liva sarayının yerine yapılan Vilayet binası ve önünde
Osmanlı dönemi Saat Kulesi bulunmaktadır. Kuzey-doğu
kısmında belediyemiz tarafından yaptırılan, ortada Atatürk ve
arkasında Sakarya Savaşı’nda şehit olan Kayseri Lisesi son sınıf
öğrencilerinin savaşa yollanmasını betimleyen rölyef, sağda
ve solda ise Kayseri’nin Türklerden önce ve sonraki tarihinin
panolarla gösterildiği Atatürk anıtı yer almaktadır.
Güzergâhı takip ederek, Rufai tarikatı şeyhi Zeynel Abidin
Türbesi’ni geçtikten sonra, Kayseri’nin eski semtlerinden olan
Kağnı Pazarı’nda Selçuklu Melikesi (I. Alâeddin Keykubat’ın
zevcesi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi) Mahperi Hunat
Hatun’un cami, medrese, hamam ve kümbetten oluşan
külliyesine ulaşılmaktadır. Külliyenin medresesi Büyükşehir
Belediyemiz tarafından halka açık sosyal tesis, el sanatları,
hat, ebru, ney, halı, tezhip gibi sanatların faaliyetine tahsis
edilmiştir. Daha sonra güneye doğru dönen yol üzerinde, sağda
Güpgüpoğlu Konağı’nda bulunan Etnografya Müzesi ile onun
kuzeyinde Atatürk’ün 1919 yılında Kayseri’ye ilk gelişinde
kaldığı Atatürk Evi yer almaktadır. Bu yapıların önünde ise bir
Selçuklu burcu olan Yoğunburç’a kadar uzanan Roma surları
ilerler. Tarihi Yoğunburç yine belediyemiz tarafından sosyal
tesis ve konferans salonu olarak düzenlenmiştir.
Yoğunburç’tan batıya dönen yolumuz üzerinde sağda Selçuklu
Lale (Lala Muslihiddin) Külliyesi (cami, hamam, kümbet ve
yıkılmış medrese) ile Kayseri Lisesi, solda ise tarihi Ermeni
Kilisesi yer almaktadır. Osmanlıların son zamanlarında İdadi
olarak inşa edilen, ertesinde Sultani’ye dönüştürülen Kayseri
Lisesi’nin tarihi binası, Milli Mücadele’de oynadığı roller sebebi
ile belediyemizce restore edilerek Milli Mücadele Müzesi haline
getirilmiştir. Sağdaki tarihi Ermeni Kilisesi ise sergi salonu
olarak tanzim edilecektir.
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Kayseri Lisesi geçildikten sonra, soldan güneye doğru dönüp
Kayseri Mahallesi’ne ulaşılmaktadır. Yıkılıp kaybolan Kayseri
mahallelerine bir örnek olarak kalması için büyük meblağlarla
onarımını gerçekleştirmiş olduğumuz bu mahallede,
geleneksel Kayseri mahallelerinde geçmişte ne varsa bugün de
aynı yaşantıyı bulmamız mümkün olmaktadır.
Bu mahalleyi gezip dinlendikten sonra isteyen ziyaretçilerimiz
buradan kuzeye hareket ederek Kayseri’deki ilk büyük
Müslüman mabedi olan Ulu Cami (Camii Kebir) ve şehrin
meşhur Kapalı Çarşısı’nı görebilecektir.
Şimdiye kadar hiçbir fedakârlıktan çekinmeyerek kadromuzla
birlikte ortaya koyduğumuz Kayserimizin bu tarihi ve kültürel
yüzünü, dünyaya tanıtmaktan büyük mutluluk duymaktayız.
Şehir merkezinde atıl olarak kalmış Vezirhan, Pamukhan,
Hatuniye Medresesi, Gön Han ve Hoca Hasan Medresesi gibi
nice tarihi eserlerimizi de kurtarmaya ve halkımızın istifadesine
sunmaya devam edeceğiz.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ

The Mayor of Kayseri Metropolitan Municipality

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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Kültür Kenti Kayseri

A

nadolu coğrafyasının önemli kavşak noktalarından
biri olan Kayseri, yaklaşık altı bin yıla uzanan tarihiyle,
Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma Bizans,
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait
eserlerden oluşan zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

M.Ö. 4000 yılından Roma dönemine kadar sürekli yerleşim yeri
olan Kültepe ve Asurlu tüccarların yanı başında kurdukları Karum,
Anadolu’nun ilk yazılı tabletlerinin ortaya çıkarıldığı
bölgeyi oluşturmaktadır ve elde edilen bu arkeolojik
buluntular olmadan Anadolu’nun tarihini ele
almak mümkün olmamaktadır. Selçuklu
döneminde ikinci başkent olan Kayseri’deki
Selçuklu yapıları ise medeniyetin
en güzide eserleri olarak göze
çarpmaktadır. Konya’dan sonra
en fazla Selçuklu eserine sahip
il olan Kayseri, Osmanlı Dönemi’ne
ait de birçok tarihi eser ve sivil mimari
örnekleri sunmaktadır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
2006 yılında başlattığı çalışma ile
Kayseri’nin sahip olduğu bu kültür
mirası ele alınmış ve 439 adet tarihi
eser incelenerek kamuoyunun
dikkatine sunulmuştur. Arkeolojik
sit alanları, camileri, kiliseleri,
çeşmeleri, han ve kervansarayları,
köprü ve hamamları ile Kayseri`nin
tarihi mirası birçok medeniyetin
izlerini taşısa da Kültepe Bölgesi’nde
elde edilen buluntular ve Selçuklu
eserleri Kayseri’yi özellikli bir yere
koymaktadır.
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Altı bin yıllık tarihinden kalan izler ve tarihi eserleriyle Kayseri
adeta bir açık hava müzesidir. Önemli medeniyetlere ev sahipliği
yapan kent, tarih içinde yalnız ticaretin değil kültür ve sanatın da
geliştiği, önemli ilim ve kültür insanlarının yetiştiği bir merkez
olmuştur.
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Kültür Yolu Hakkında

K

ayseri Kültür Yolu, kent merkezinde, çoğunluğu
dış kale surları içinde kalan önemli tarihi yapıların
yer aldığı bölgedeki eserlerin belirli bir güzergâh
çerçevesinde gezilebilmesi amacını taşımaktadır. Rota,
Gevher Nesibe Medresesi’nden (Selçuklu Uygarlığı
Müzesi) başlayarak, ziyaretçilerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel
güzelliklerini ortaya koyan 40 durak sunmaktadır.
Gevher Nesibe Medresesi önündeki gösteri meydanından başlayan
ve Cumhuriyet Meydanı, Hunat, Yoğunburç, Kayseri Mahallesi ve
Camiikebir bölgelerini içeren bu güzergâh, Kayseri’deki Roma
İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı
İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminden izleri barındırmaktadır.
Kayseri, ikinci başkentliğini yaptığı Selçuklu Medeniyeti eserleriyle
Türkiye’deki en önemli illerden biri olduğundan, Kültür Yolu
rotasında 12. yüzyıl ve sonrasına ait yapılar öne çıkmaktadır.
Güzergâh boyunca yer alan tarihi eserlerin birçoğunun
restorasyonları Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmiş ve
boş durumda olan yapılara çeşitli fonksiyonlar verilmiştir. Tarihi
dokuyu bozan bina cepheleri, tabelalar ve kent mobilyaları elden
geçirilerek tarihi eserleri gölgeleyen çirkinlikler giderilmeye
çalışılmıştır.
Rota boyunca, kaldırımlara döşenen zemin kaplamalarıyla
güzergâh fark edilebilir kılınarak, bilgilendirme elemanları ve
yönlendirmelerle rota takibi kolaylaştırılmıştır. Bu belirlenmiş
güzergâh vasıtasıyla, Kayseri’nin sahip olduğu kültürel değerlerin
birbirleri ile ilişkili hale getirilmesi sağlanmış, gerçekleştirilen
çevre düzenlemeleriyle bu ilişkiler pekiştirilmiştir.
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Yapıların tarihsel bilgilerine yönelik olarak ise, güzergâhta
bulunan her durak için ayrı “bilgi panoları” tasarlanmıştır. Yine
fark edilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak yönlendirmelerden
bilgilendirme panolarına ortak bir dil oturtulmaya çalışılmıştır.
Ziyaretçilerin gezileri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri yönlendirmeler
ve farklı gereksinimlere yönelik olarak güzergâh içerisinde 3 farklı
noktada bilgilendirme-info binaları oluşturulmuştur. Tarihi eser
ziyaretlerinin dışında, kültür yolu rotasında geziyi keyifli hale
getirecek restoran ve kafeler bulunmakta, ziyaretçileri eğlendirecek
ve şaşırtacak çeşitli enstalasyon alanları sunulmaktadır.
Kültür Yolu kapsamında, “büyük tur” olarak adlandırılan ana
Kültür Yolu güzergâhı içerisinde; müzelere ve çarşılara yönelik
olarak, meraklılarına özel iki ayrı ve daha kısa rota da ziyaretçilere
sunulmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

15

01
Gevher Nesibe Medresesi, Türbesi ve
Çeşmesi (Selçuklu Uygarlığı Müzesi)

A

nadolu Selçuklu
Devleti Sultanı
I. Gıyaseddin
Keyhüsrev yapıyı,
kız kardeşi Gevher
Nesibe’nin vasiyeti üzerine,
1204 yılında inşa ettirmeye
başlamıştır. Yapı; tıp medresesi
(tıbbiye), şifahane (hastane)
ve bimarhane bölümlerinden
oluşmaktadır. Gevher Nesibe
Medresesi, Anadolu’nun ilk
uygulamalı tıp medresesi olması
bakımından dikkat çekicidir.
“Çifte Medrese” adıyla da
anılan medresenin içindeki

16

kümbette Gevher Nesibe’nin
kabrinin yer aldığı tahmin
edilmektedir. Eski Türklerde ve
Selçuklularda akıl hastalarına
yönelik su ve müzik sesiyle
tedavi uygulanan bimarhane
bölümünde hastaların düzenli
yıkanabilecekleri hamam da
mevcuttur. Yapı, günümüzde
Selçuklu Medeniyeti’nin
her yönüyle ele alındığı ve
bimarhane bölümündeki
uygulamaların canlandırmalarla
sunulduğu Selçuklu Uygarlığı
Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Merkez Kocasinan ilçesi, Gevher Nesibe Mahallesi’nde Mimar Sinan Parkı

Konum: içinde yer alır. +90 352 221 11 50

Pazartesi hariç yaz sezonunda 09.00-19.00,
kış sezonunda 09.00-17.00 saatleri arasında
ziyarete açıktır.
WC

Yakın Plan
Şifahane ve medrese olarak
iki bölümden oluşan yapı,
dört eyvanla çevrelenmiş
açık avluları ile tipik
Selçuklu mimarisi planına
sahiptir. Şifahane’nin taç
kapısı Selçuklu taş işçiliğinin
olgun bir örneğini sunar.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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02
Avgunlu Medresesi ve Türbesi

G

evher Nesibe
Medresesi ve
Şifahiyesi ile birlikte
Mimar Sinan Parkı
içerisinde yer
alan Avgunlu Medresesi’nin
kitabesi bulunmadığı ve
hakkında herhangi yazılı bir
kaynak olmadığı için kesin inşa
tarihi bilinmemektir. Fakat
Gevher Nesibe Medresesi ile

18

benzerliklerinden dolayı
13. yüzyılda inşa edildiği tahmin
edilmektedir. “Avgun” veya
“abgın” kelimeleri Kayseri
çevresinde su kaynağı anlamına
gelmektedir. Eskiden Kayseri’de
yüksek seviyede olan yeraltı
suyunun yapıya ait türbenin alt
katında kaynak oluşturması
sebebiyle medrese bu ismi
almıştır.

Gevher Nesibe Mahallesi’nde Mimar Sinan Parkı içinde yer alır.

Konum: Kitabevi olarak kullanılmaktadır. +90 352 222 74 12

Yakın Plan
WC

Tek katlı, iki eyvanlı,
revaklı avlulu,
asimetrik bir plan arz
eden yapı, zamanla
kot seviyesinin
altında kaldığından
medrese avlusuna
merdivenlerden
inilerek girilmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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03
Kurşunlu Cami ve Şadırvanı

M

emleketi Kayseri
olan Mimar
Sinan’ın 1573
yılında inşa
ettirdiği ve asıl adı
Hacı Ahmet Paşa Camisi olan
bu cami, merkezî kubbesinin
kurşunla kaplı olmasından
dolayı “Kurşunlu Cami” adını
almıştır. Cami, şehirde 12 eser
yapan Mimar Sinan’ın Kayseri’de

20

günümüze ulaşmış tek eseri
olma özelliğini taşımaktadır.
İç süslemeleri, minberi ve
avluda sekiz sütuna basan sivri
kemerlerin taşıdığı kubbeli
şadırvanı ile dikkat çekmektedir.
Klasik Osmanlı dönemi mimari
eseri olan Kurşunlu Cami,
kalem nakışları ve süslemeleri
bakımından Kayseri’nin en güzel
camilerinden biridir.

Merkez Kocasinan ilçesi, Gevher Nesibe Mahallesi, Meydan Parkı içindedir.

Konum: İbadete ve ziyarete açıktır. +90 352 222 20 88

WC

Yakın Plan
Caminin düzgün kesme
taştan inşa edilen son
cemaat yeri, Mimar
Sinan’ın İstanbul
Üsküdar’daki Mihrimah,
Atik Valide ve Eminönü
Rüstem Paşa camilerinde
olduğu gibi çift
revaklıdır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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04
Roma Mezarı

R

oma döneminde,
4. yüzyılda inşa
edildiği ileri sürülen
yapı, üst katı yıkılmış
12. yüzyıla ait bir
Selçuklu türbesinin alt katını
oluşturmaktadır. Mezar 1956’da

Yakın Plan
Doğu ve batı cephelerinde
ikişer havalandırma penceresi
bulunan ve iki katlı olarak inşa
edilmiş yapıya, kuzey cephenin
batı ucuna kaydırılmış bir
kapıdan girilmektedir.
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ortaya çıkarılarak restore
edilmiştir. Türbe içerisinde
1317-1318 yıllarına ait mezar
taşları yer almaktadır. Mezar,
siyah kesme taştan, dikdörtgen
planlı ve tek tonozlu olarak inşa
edilmiştir.

Cumhuriyet Meydanı’nda, Sahabiye Medresesi’nin arkasında yer almaktadır.

Konum: Her gün ziyarete açıktır. +90 352 222 39 03

WC

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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05
Sahabiye Medresesi ve Çeşmesi

S

elçuklu vezirlerinden
Sahip Ata Fahreddin
Ali tarafından 1267
yılında çeşme ve
mescit ile birlikte
yaptırılmıştır. Yapı grubuna ait
mescit yıkılmış, Kayseri’nin en
eski çeşmesi olan Sahabiye
Çeşmesi ise yol planlaması
nedeniyle, mevcut yerinden
sökülerek yapının
giriş cephesinin
doğu bölümüne
taşınmıştır.
Yapı, Anadolu
Selçuklu mimari
geleneğine

24

göre tamamen kesme taştan inşa
edilmiştir. Dikdörtgen planlı, açık
avlulu ve tek katlı olarak yapılan
medresenin ön yüzü orta boy bir
kervansaray görünümündedir.
Çörtenlerinde ve kapı sütun
çevresinde boğa ve aslan figürleri
yer alan yapı, zamanla etrafındaki
yolların 1 metreye yakın
yükselmesi nedeniyle aşağıda
kalmıştır. Günümüzde
Büyükşehir Belediyesi’nin
halka açık tesisi olarak
değerlendirilmiştir.

Konum: Cumhuriyet Meydanı’nda yer almaktadır. Her gün ziyarete açıktır.

WC

Yakın Plan
Medresenin dışarıya
taşan taç kapısı,
geometrik şekilli işçiliği,
dış kenarlarındaki
zikzaklı süslemeleri ile
dikkat çekmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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06
Saat Kulesi

S

aat kulesi
II. Abdülhamit’in
emri ve Kayseri
Mutasarrıfı Haydar
Bey’in desteği
ile 1906 yılında Tavlusunlu
Salih Usta’ya yaptırılmıştır.
Yanında bulunan dikdörtgen
mekân ise saat odası olarak
inşa edilmiştir. 15 metre
yüksekliğindeki kuleye helezon
merdivenlerle çıkılmaktadır.
Milli Mücadele döneminde
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Kayseri Şubesi
olarak kullanılmıştır.
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Kuleyi kapatan sivri piramidal
külah kısmında dikdörtgen bir
açıklık ve bunun içinde saat çanı
bulunmaktadır.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunmaktadır. KAYMEK tanıtım ve irtibat bürosu olarak

Konum: kullanılmaktadır. Her gün ziyarete açıktır. +90 555 986 42 16

Yakın Plan
Kesme taştan inşa
edilen yapı, enine
düzenlenmiş silmelerle
üç bölüme ayrılmıştır.
Üst bölümün her
cephesinde saat
için düzenlenmiş
dairesel açıklıklar
bulunmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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07
İç Kale (Arkeoloji Müzesi)

K

ale ve surlar,
Kayseri’ye Türk fethi
öncesinde bir “kale
şehir” görünümü
vermiştir. Batı ve
kuzey duvarları M.S. 242 yılında,
Roma İmparatoru III. Gordianus
tarafından yapılan Kayseri
dış kale surlarına ait olan
İç Kale, M.S. 4. yüzyılın
başında Bizans İmparatoru
Justiniaus tarafından
dış surların daraltılması
esnasında, güney ve batı
duvarlarının ilave edilmesiyle
oluşturulmuştur. Yamuk bir
dikdörtgen biçimindeki İç Kale,
Selçuklular, Karamanoğulları,
Dulkadiroğulları ve Osmanlılar
tarafından onarım görmüş
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ve bugünkü görüntüsünü
bu onarımlar ve ilavelerle
almıştır. Günümüzde müstakil
bir yapı durumunda olan İç
Kale, Selçuklu döneminden
1916 yılına kadar yerleşim yeri
olarak kullanılmıştır. Sonradan
kale içine yapılan çarşının
kaldırılması ve Arkeoloji
Müzesi’nin buraya taşınması
planlanmıştır. 18 burca sahip
olan kalede ayrıca, Fatih Sultan
Mehmet zamanında yaptırılan
“Fatih Camisi” yer almaktadır.
13. 15. ve 16. yüzyıllara
tarihlenen onarım kitabeleri
bulunan yapının doğuda “Dizdar
(Fatih) Kapısı ” ve güneyde
“Altın (Arslanlı) Kapısı” olmak
üzere iki kapısı bulunmaktadır.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunmaktadır.

Konum: Kale İçi Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Yakın Plan
İç Kale yamuk bir
dikdörtgen biçiminde olup,
Dış Kale’nin kuzey surlarına
bitişiktir. Kale surlarında
Selçuklu yapılarından
alınmış devşirme parçalar
dikkat çekmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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08
Ok Burcu

İ

ç Kale’yi ve burada bulunan
Selçuklu Sarayı Devlethaneyi
çevreleyen surlardan kalan
bir parça olan Ok Burcu,
kalenin kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Burcun devamındaki
kale parçasının üzerindeki
kitabeden, bu kısmın Anadolu
Selçuklu Devleti Sultanı
I. Alâeddin Keykubad tarafından
1224 tarihinde inşa ettirildiği
anlaşılmaktadır. Orijinali iki
katlı olan burcun ikinci katı
günümüze ulaşamamıştır.
Restorasyonu 2005 senesinde
Mimarlar Odası tarafından
gerçekleştirilen yapının yaklaşık
200 metrekare kullanım
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alanı bulunmaktadır. Burç,
günümüzde Kayseri Büyükşehir
Belediyesince kültür amaçlı
kullanılmaktadır.

Konum: Cumhuriyet Meydanı Sivas Caddesi girişinde yer almaktadır. +90 352 221 20 13

Yakın Plan
Burcun mekân
düzenlemesi, haçvari
planda dört eyvandan
oluşan, çapraz
tonozla örtülü şekilde
yapılmıştır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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09
Türbedar Evi

O

smanlı’da türbe
ve yatırların ayrı
bir önemi vardı.
İmparatorluk
boyunca türbelere
önem verilip her daim bakım
ve ihtiyaçları karşılanmıştı.
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Türbedar Evi, 15. yüzyılda
Rufai Tarikatı’nın ileri
gelenlerinden olan Zeynel
Abidin’in 1886 yılında yeniden
yaptırılan türbesinin bakımı ve
korunmasından sorumlu türbe
görevlisi için yaptırılmıştır.

Zeynel Abidin Türbesi ve Türbedar Evi Cumhuriyet Meydanı’nın doğusunda

Konum: Sivas Bulvarı ile Talas Bulvarı kesişiminde yer almaktadır. +90 352 220 39 03

Yakın Plan
2 katlı ve 80 metrekare
genişliğe sahip yapı,
Büyükşehir Belediyesi
tarafından restore
ettirilmiştir ve günümüzde
Turizm Danışma Merkezi
olarak kullanılmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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10
Zeynel Abidin Türbesi

R

ufai Tarikatı’nın ileri
gelenlerinden Zeynel
Abidin’in 15. yüzyılda
bugünkü türbenin
bulunduğu çevreye
tekke, cami ve çeşme yaptırdığı
bilinmektedir. Kayseri’de İmam
Sultan adı ile anılan Zeynel
Abidin, 1414 yılında Kayseri’de
vefat etmiş ve mezarı üzerine
bugünkü yerde mütevazı bir
türbe yapılmıştır. II. Abdülhamit
zamanında, 1886 yılında ise
Zeynel Abidin’in mezarının
bulunduğu yere mevcut türbe
inşa ettirilmiştir. Türbe, kare
planlı bir yapı olup üzeri kubbe
ile örtülmüştür. Dört tarafında
üçer pencere bulunan yapının
bütün pencerelerinin üstünde iki
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satırlık beyitler dolanmaktadır.
Türbe mekânının ortasında
Zeynel Abidin’in sandukası
bulunmaktadır.

Yakın Plan

Yapının giriş kapısı
üzerinde bulunan inşa
kitabesinde, oval bir
madalyona işlenmiş
ll. Abdülhamit’in
tuğrası yer
almaktadır.

Zeynel Abidin Türbesi ve Türbedar Evi Cumhuriyet Meydanı’nın doğusunda

Konum: Sivas Bulvarı ile Talas Bulvarı kesişiminde yer almaktadır. Ziyarete açıktır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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11
Hunat Hatun Külliyesi

K

ülliye, I. Alâeddin
Keykubat’ın zevcesi
ve II. Gıyaseddin
Keyhüsrev’in annesi
Mahperi Hatun
(Huand) tarafından 1238 yılında
yaptırılmıştır. Cami, medrese,
kümbet ve hamamdan oluşan
Hunat Hatun Külliyesi, Selçuklu
mimarisi şaheserlerindendir.
Selçuklu mimari geleneğine bağlı
kalınarak minaresiz ve ortası açık
şekilde inşa edilmiştir. Sonradan
II. Abdulhamit döneminde yapılan
orta kubbesi ile iki kubbeli olan
caminin yine sonradan açılan
kuzey kapısı ile birlikte toplam
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üç kapısı bulunmaktadır. Kare
planlı üstü açık bir avlunun
etrafına sıralanmış talebe
odaları ve doğuda ana eyvandan
oluşan medresede, 1751 yılında
Hacı Halil Efendi tarafından bir
kütüphane kurulmuş, medrese
eğitimi 1917 senesinde
son bulunca, buradaki 433 adet
kitap Raşid Efendi Kütüphanesi’ne
taşınmıştır. Kümbetin içindeki en
büyük sanduka Hunat Hatun’a,
diğeri ise Sultan Gıyaseddin
Keyhüsrev’in kızı Selçuki
Hatun’a aittir. Üçüncünün de
hanedandan bir hanıma ait olduğu
düşünülmektedir.

Hunat Mahallesi’nde Kale’nin karşısında yer almaktadır. İbadete ve ziyarete açıktır.

Konum: Medrese, sanat merkezi ve sosyal tesis olarak kullanılmaktadır. +90 555 986 42 46

Yakın Plan

Medrese kısmının
içerisinden
girilen kümbette
Hunat Hatun’un
sandukası ziyaret
edilebilmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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12
Dış Kale Surları

R

oma İmparatoru
III. Gordianus
tarafından M.S. 242
yılında inşa edilen
ve şehri güney ve
batıdan kuşatarak çevreleyen
Dış Kale’nin bazı bölümleri halen
ayaktadır. İç Kale’den batıya
doğru yönelen kuzey surları
Kapalı Çarşı’nın girişinden
başlar, Düvenönü semtine
ulaşır. Buradan yine batıya
doğru uzanan eski surlara ait
bölümler ve Bizans döneminde
buradan güneye dönüş
yaptırılan surların büyük kısmı
günümüze ulaşamamıştır. Ancak
Yoğunburç’a yakın üçgen kesitli
Bizans burçlarını kapsayan ve
halen ayakta olan bir bölüm
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restore edilmiştir.
Surların bu bölümünde iki kapı
bulunmaktaydı. Bunlardan biri
Hatıroğlu Camisi’nin doğusunda
kalan bölümdeki Boyacı Kapısı,
diğeri Kayseri Lisesi’nin
doğusunda kalan bölümündeki
Kiçikapı’ydı. Doğu cepheden İç
Kale’ye ulaşan surlarda ise biri
Sivas diğeri Yenikapı olmak üzere
iki kapı açıklığı bulunmaktaydı.
İç Kale’nin kuzeydoğuya doğru
uzanan bir surla kuşatılmış
olduğu buradaki kalıntılardan
anlaşılmaktadır. Ok Burcu da bu
bölümde bulunmaktadır.
Bu surlar üzerinde ayrıca
meydana açılan meşhur
“Meydan Kapısı”
bulunmaktaydı.

Konum: Kent merkezinde yer almaktadır.

Yakın Plan
Roma döneminde dış akınlara karşı yapılan; sığınma yerleri,
gözetleme kuleleri ve burçları bulunan dış surların günümüzde
sadece bazı bölümleri ayaktadır.
Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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13
Sultan Hamamı

Ç

ifte hamam olarak
inşa edilmiş olan
Sultan Hamamı,
13. yüzyılın ilk
çeyreğine
tarihlenmektedir.
Halen ayakta olan bölüm
erkekler kısmı, 1989 yılında
ortaya çıkan güneydeki yıkık
bölüm ise hamamın kadınlar
kısmıdır. Yapının doğu cephesi
boyunca uzanan su deposunun
üzeri güney-kuzey yönünde
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basık bir tonozla örtülmüştür.
Kayıtlardan Gevher Nesibe
Medresesi ve Şifahanesi’nin
vakıfları arasında bulunan
hamamın 1652 yılında tamir
edildiği anlaşılmaktadır.
1656-1657 yıllarında ise
medrese ile birlikte Mimar Ömer
Ağa tarafından tekrar tadilat
görmüştür.

Konum: Cumhuriyet Mahallesi Sultanhamamı Sokağı’nda yer almaktadır.

Yakın Plan
Orijinal plânını
kaybeden hamamda,
yapılan onarımlar ve
ilaveler nedeniyle farklı
malzeme kullanımı
dikkati çekmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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14
Cıncıklı Cami

Yakın Plan
Kare planlı olarak kesme taştan inşa edilen caminin, kule
minaresinde diğer minarelerden farklı olarak silindirik bir merdiven
sistemi uygulanmıştır.
42

Konum: Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sokak’ta yer almaktadır. İbadete ve ziyarete açıktır.

Ç

iğdelizade Cami
olarak da bilinen
yapı, Çiğlizade
Hacı Ahmet Ağa
tarafından
1664-1665 tarihlerinde
inşa edilmiştir. H. 1062 tarihli
vakıfnamede belirtildiğine göre
Ahmet Ağa, Debbağ esnafından

olup Kepe İlyas mahallesindeki
Çiğdeli bahçenin kendine ait yarı
hissesini kendi camisine ve bazı
çeşme ve camilere vakfetmiştir.
Cami, 1715 ve 1923 yıllarında
tamir ettirilmiş, 1985 yılında
ise yol açmak için asıl yerinden
geri çekilerek yeniden inşa
edilmiştir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

43

15
Güpgüpoğlu Konağı (Etnografya Müzesi)

K

ayseri evlerinin
en eskisi ve en
iyi korunanı olan
Güpgüpoğlu
Konağı’nın
1419-1497 yılları arasında inşa
edildiği düşünülmektedir. 1649
yılında Kayseri’ye gelen Evliya
Çelebi seyahatnamesinde bu
konaktan bahsetmektedir.
Konak, sonradan yapılan
ilavelerle bugünkü haline
gelmiştir. Yapı 1976 senesinde
Kültür Bakanlığınca
kamulaştırılmış, Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür
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Varlığı olarak tescil edilmiştir.
Konağın haremliği ve selamlığı
olan doğu kısmı, Etnografya
Müzesi’nin taşınması ile 1998
yılında ziyarete açılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Sokak’ta yer almaktadır. + 90 352 222 95 16

Konum: Pazartesi hariç her gün 08.00-12.00/ 13.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Yakın Plan
Kayseri evlerinin en eskisi olan
Güpgüpoğlu Konağı’nın avlusunda
bulunan, surların iç yüzündeki
yuvarlak kemerli desteklerin
arasına konumlandırılmış çeşmesi
dikkat çekicidir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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16
Atatürk Evi

46

Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sokak’ta bulunmaktadır. +90 352 222 04 56-39 03.

Konum: 08.00-12.00/ 13.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

İ

mamzade Reşit Ağa’nın
inşa ettirdiği bu 19. yüzyıl
yapısında, 19-21 Aralık 1919
tarihleri arasında Heyet-i
Temsiliye Reisi olarak
şehre gelen Mustafa Kemal
misafir edilmiştir. Bugün ayakta
kalabilen klasik Kayseri evlerinin
birkaç örneğinden biridir. Konak,
dışı kesme taşlarla kaplı, ahşap
malzemeden inşa edilmiştir.
Ağaçtan motiflerle süslü olan
çatı uçları ve cumbanın alt
saçakları dikkat çekmektedir.
Yapı, 1978 yılında

Kültür Bakanlığınca
kamulaştırılmış, 1983’te Atatürk
Evi olarak hizmete girmiş,
10 Aralık 1998’de ise binanın
ikinci katı Atatürk Müzesi haline
getirilmiştir.

Yakın Plan
Atatürk Evi’nin müzeye
dönüştürülen bölümünde,
Atatürk’ün kentte çekilmiş
fotoğrafları ve Kayseri’de
yayınladığı beyannameyi içeren
41 adet eser sergilenmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

47

17
Alaca Kümbet

Y

apının kitabesinden
H. 580’li yıllarda
(M. 1184) Emir
Sadreddin Ömer
bin Celaleddin
Muhammed için inşa ettirildiği
anlaşılmaktadır. İçte çok
sade olan kümbetin bütün
süslemeleri kuzeydeki
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kapısında ve batı cephesindeki
pencere etrafında yer
almaktadır. Geometrik
süslemenin hâkim olduğu
kümbette bitkisel süslemeler
de görülmektedir. Döşemesi
taş kaplama olan üst katta,
son tamir sırasında konulmuş
taştan bir sanduka mevcuttur.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Talas Caddesi üzerinde Yoğun Burç’un karşısında

Konum: bulunmaktadır. Her gün ziyarete açıktır.

Yakın Plan
Kesme taştan yapılan kümbetin gövdesi yarıya kadar kare
planlı, üst kısmı ise konik çatılıdır. Kümbetin kuzey cephesinin
sol tarafında yer alan kapıya yedi basamakla inilmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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18
Yoğunburç

D

ış Kale surlarının
güney köşesinde
bulunan, İzzettin
Keykavus’un iki
katlı olarak inşa
ettirdiği Yoğunburç, yarım daire
planlıdır. Her iki katı da sivri
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tonozla örtülmüş olan burcun
güneydeki surla bağlantısı
günümüze gelememiştir.
Yapının 16. yüzyılda hapishane
ve hükümet dairesi olarak
kullanıldığı bilinmektedir.

Talas Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Evi

Konum: olarak kullanılmaktadır. Her gün ziyarete açıktır. +90 555 986 42 04

Yakın Plan
Yoğunburç, dış kale surlarının üzerinde bulunan ve halen ayakta
olan iki burçtan biridir. Diğeri ise Alâeddin Keykubad tarafından
yaptırılan Ok Burcu’dur.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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19
Meryem Ana Kilisesi

K

ilisenin ne zaman
ve kim tarafından
yapıldığına dair
bir kitabesi
bulunmamakla
beraber, 19. yüzyılda çok yoğun
olarak karşımıza çıkan üçgen
alınlıklı düzenlemelerinden
dolayı bu yüzyılda inşa edilmiş
olduğu düşünülmektedir.
1838-1875 yılları arasında
ilave ve onarımlar ile bugünkü
şeklini almıştır. Yapı, doğubatı doğrultusunda üç nefli
bazilikal bir plana sahiptir.
Bugün sağlam durumdaki
kilise, Kayseri Büyükşehir
Belediyesince restore ettirilerek
kültür-sanat merkezine
dönüştürülmüştür.
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Yakın Plan
Yapının, dört sütuna oturan
üç kemerin oluşturduğu
iki katlı giriş mekânı
(narteks) dikkat
çekmektedir.

Konum: Cumhuriyet Mahallesi, Kiçikapı Meydanı’nda bulunmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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20
Emir Sultan Türbesi

Y

apının kitabesi
bulunmamakla
birlikte, yapının giriş
eyvanı gibi teknik
öğelerinden
14. yüzyılın ilk yarısında yapılmış
olduğu kabul edilmektedir.
Türbenin yanındaki mescide de
adını vermiş olan Emir Sultan,
Hoca İzzettin Efendi adıyla da
bilinmektedir ve 16. yüzyıla
tarihlenen kayıtlarda
yapının bulunduğu yer Emir
Sultan Mahallesi olarak
adlandırılmaktadır. Türbeye
giriş, kuzey cephe ortasında
bulunan bir taç kapıdan
sağlanmaktadır.
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Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Sokak, Şeyh Camisi yakınındadır.

Konum: Ziyarete ve ibadete açıktır.

Yakın Plan
Türbe, adıyla anıldığı Emir
Sultan Mescidi’nin batı
duvarına bitişik olarak
inşa edilmiştir. Kare planlı
ve giriş eyvanlı türbenin
üst örtüsü içten kubbe,
dıştan piramidal külahtır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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21
Şeyh Tennuri Camisi, Türbe ve Çeşmesi

56

Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Sokak üzerinde yer almaktadır.

Konum: Ziyarete ve ibadete açıktır.

Ş

eyh Tennuri Cami’nin
1466 yılında bizzat
Şeyh İbrahim
Tennuri tarafından
yaptırıldığına
ve 1586 yılında oğlu Şeyh
Abdurrahim Efendi tarafından
inşa ettirildiğine dair iki farklı
görüş vardır. Kare planlı olarak
yapılan camiye yapışık bir
mimaride olan türbe ise
1484-1485 yıllarında inşa
edilmiştir. Kayseri’de örnekleri
çok görülen klasik Selçuklu
kümbetlerine benzeyen türbeye
camiden geçişi sağlayan bir
eyvan mevcuttur. Türbede üç
sanduka bulunmaktadır. Şeyh
İbrahim Tennuri, oğlu ve halifesi
Şeyh Lütfüllah, yine oğlu ve
halifesi Ali Sultan’ın burada
yattığı bilinmektedir. Cami ve
türbenin yanında bulunan ve
1482 yılında yapıldığı tahmin
edilen çeşme ise günümüze
kadar pek çok onarım
görmüştür.

Yakın Plan
Cami, türbe ve çeşmesiyle
birlikte bir kompleks
oluşturmaktadır. Şeyh
Tennuri Türbesi Selçuklu
tipi türbelerden Osmanlı
tipi türbelere geçişin ilk
örneklerindendir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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22
Selahattin Hamamı

Ç

ifte hamam olarak
inşa edilen ve
14. yüzyıla tarihlenen
hamamın, Eretna
Beyliği’ne ait olduğu
tahmin edilmektedir.
Hamamın erkekler bölümü
dört eyvanlı dört köşe halvetli,
kadınlar bölümü ise tek eyvan ve
üç halvetten oluşmaktadır.
Kadınlar hamamı soyunmalık
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bölümünün üzeri 1971-1972
yıllarında Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün onarımı
esnasında betonarme ile
örtülmüş, buradaki teras kat da
onarım esnasında yapılmıştır.
Erkekler bölümünün
soyunmalığının zeminindeki
orijinal mermer döşemelerinin
bir kısmı günümüze
ulaşabilmiştir.

Tacettin Veli Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Günümüzde hala

Konum: işlevine uygun olarak kullanılmaktadır. +90 352 222 66 81

Yakın Plan
Hamamın hem erkekler hem kadınlar bölümü, doğudan
batıya sırasıyla, soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu
ve külhan bölümlerini içermektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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23
Lala Paşa (Lala Muslihiddin)
Camisi, Kümbet ve Çeşmesi

L

ala Paşa Camisi’nin
yanındaki kümbetten
daha sonra yapıldığı
düşünülmektedir.
Mimari özellikleriyle
12. yüzyılın son çeyreğine ya
da 13. yüzyılın ilk çeyreğine
tarihlenebilmektedir. Dikdörtgen
planlı caminin minaresi sonradan
eklenmiştir. Kayıtlarda, caminin
1903 tarihinde Evkaf İdaresi
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tarafından onarıldığı, bitişiğinde
bir sıbyan mektebi ile çeşme
olduğundan bahsedilmektedir.
Bu yapılardan sadece çeşme
günümüze gelebilmiştir. Tarih
kitabesi olmayan minberdeki
yazılar Kuran’ı Kerim’den
alınmış ayetleri ihtiva
etmektedir. Yazım şekli ve yan
satıhlardaki geçmelerle Hunat
Camisi’nin minberi arasında
benzerlik kurulmakta ve
minberin 13. yüzyıla ait olduğu
düşünülmektedir.

Tacettin Veli Mahallesi, Kayseri Lisesi’nin Güneyinde yer almaktadır.

Konum: İbadete ve ziyarete açıktır.

Yakın Plan
Camiye giriş, batı ve kuzey cephelerde bulunan iki kapı açıklığı ile
sağlanmaktadır. Kümbete geçiş ise, doğu cephesinde yer alan bir
kapı ile gerçekleşmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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24
Kayseri Lisesi (Milli Mücadele Müzesi)

D

Derece-i Ula Mektebi
Mülkiye İdadisi
için inşa edilen
okul binasının ilk
katı 1903 yılında
tamamlanmıştır. 1915 yılında
“Sultani”ye dönüştürülen okula,
1915-1916 yıllarında ek kat inşa
edilmiştir. Yapı, dikdörtgen bir
plan göstermektedir. Giriş kapısı
önünde dört bağımsız sütun ve
duvara gömülü başlıklara oturan
kemerlerle oluşturmuş bir
revak yer almaktadır. Osmanlı
Devleti’ndeki sayılı sultanilerden
biri olan ve Milli Mücadele
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tarihinde önemli rol oynayan okul,
1920-1921 eğitim öğretim yılında
tüm son sınıf talebeleri Sakarya
Savaşında şehit düştüğünden
o sene mezun verememiştir.
1923 yılında adı “lise”ye çevrilen
okul, eğitim düzeyi ve yetiştirdiği
başarılı mezunlarıyla Türk eğitim
hayatında ayrı bir yere sahip
olmuştur. Yapı günümüzde
“Milli Mücadele Müzesi” olarak
kullanılmaktadır.

Konum: Tacettin Veli Mahallesi, İnönü Bulvarı’nda yer almaktadır. Haftanın her günü açıktır.

Yakın Plan
Çanakkale, Sakarya ve Kurtuluş Savaşlarında birçok şehit ve gazi
veren Kayseri Lisesi, Milli Mücadele tarihi açısından kent için
ayrıcalıklı bir öneme sahip olmuştur.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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25
Kayseri Mahallesi

K

ayseri kültürünü en
iyi şekilde yansıtan
tarihi Kayseri
evlerinin bulunduğu
Kayseri Mahallesi,
bakkalın, berberin, fırının,
aktarın ve diğer esnaf grubunun
yeniden canlandırıldığı ve
eski Kayseri adetlerinin
görülebileceği mekânlardan
oluşmaktadır.

Yakın Plan
88 dönüm arazi üzerinde
kurulu olan Kayseri
Mahallesi, eski Kayseri
mahallelerinin ruhunu
geleceğe aktarmaktadır.
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Mahallede yer alan konaklarda
Kayseri musikileri, Kayseri
yemekleri, sanat eserleri ve
gelenekleri yaşatılmaya devam
etmektedir.

Konum: Tavukçu Mahallesi’nde yer alan arazi Kayseri Mahallesi adını almıştır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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26
Setenönü Hamamı

E

vliya Çelebi’nin “Yeni
Hamam” adıyla
bahsettiği hamamın
17. yüzyılın başlarında
inşa edilmiş
olabileceği düşünülmektedir.
Tek hamam olarak inşa edilen
hamamın sıcaklığı dört eyvanlı,
dört köşe halvet hücreli olarak
biçimlendirilmiştir. Hamamdaki
soyunmalık bölümünün
kubbe pandantiflerinde ve
eteğinde bulunan süsleme
unsurlarının benzerlerine tarihi
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Kayseri evlerinin bazılarının
iç mekân süslemelerinde
rastlanmaktadır. Günümüze az
bir kısmı ulaşmış olan hamam
Büyükşehir Belediyesince
restore ettirilerek ayağa
kaldırılmıştır.

Konum: Kayseri Mahallesi içerisinde bulunmaktadır.

Yakın Plan
Hamam kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahiptir.
Güneyden kuzeye doğru soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu
ve su deposunun kuzeydoğu cephesinde bulunan bölümlerden
meydana gelmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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27
Hatıroğlu Camisi

Yakın Plan
Cami, kubbeyle örtülü kare
mekânlı harim, kuzeyde üç
küçük kubbeli son cemaat
mahali ve devamındaki
kemerler ile üç kısma
ayrılan saçaklı bölümden
oluşmaktadır.
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Şehit Nazım Bey Mahallesi, Şehit Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunmaktadır.

Konum: İbadete ve ziyarete açıktır.

C

amiyi, Moğol
emirlerinden
Hatıroğlu Eşref
Bey’in yaptırdığı
bilinmektedir.
1222 ve 1271’de inşa edildiğine
dair iki farklı görüş vardır. Halk
arasında “Katıroğlu Camisi”
olarak bilinen bu caminin,
bazı kaynaklarda “Toprak
Minare”, “Osman Paşa” camisi
gibi isimlerle de anıldığı
yer alsa da günümüzde bu
isimler kullanılmamaktadır.
Minaresi 1835 yılında meydana

gelen depremde yıkılmış ve
1867 yılında caminin tamiratı
sırasında minare yeniden
inşa edilmiştir. Caminin daha
sonra 1912 yılında Sultan
Reşat zamanında yeniden
onarılmış olduğu kitabesinden
anlaşılmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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28
Hatuniye Medresesi

D

ulkadiroğulları’ndan
Nasıreddin Mehmed
tarafından 1432
yılında Kayseri’nin
beylikler ve
Osmanlılar arasında sık sık
el değiştirdiği bir dönemde
yaptırılmıştır. Yapı, tek katlı,
açık avlulu ve iki eyvanlı olarak
tasarlanmıştır. Güneybatı
cephesinin ortasında yer alan
taç kapısının köşelerinde
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lotus yapraklı başlıklara sahip
sütunçeler bulunmaktadır.
Taç kapı üzerinde bulunan
orijinal kitabe kırılmış,
sonradan bugünkü latin
harfli kitabe yerleştirilmiştir.
Taç kapının bitişiğinde
ortadan bir sütunla destekli
iki kemerli bir çeşmenin
yer aldığı bilinmektedir. Bu
çeşme onarımlar sırasında
kaldırılmıştır.

Kiçikapı Mahallesi, Camii Kebir Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Her gün ziyarete açıktır.

Konum: Özel bir işletme tarafından kullanılmaktadır.

Yakın Plan
Medrese klasik Selçuklu
geleneğine uygun olarak
inşa edilmiştir. İki eyvana
sahip olan medresenin, giriş
eyvanının karşısında dik
tonozlu ana eyvan, bunun
iki tarafında kubbeli birer
dershane yer almaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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29
Kadı Hamamı

H

amamın 1559 tarihli
vakfiyesinde,
1542 yılında Kadı
Burhaneddin
Mahmud
tarafından yaptırılmış olduğu
belirtilmektedir. Çifte hamam
olarak inşa edilen hamamın
erkekler bölümünün sıcaklığı
üç eyvan, iki halvet ve bir serin
gözden, kadınlar bölümünün
sıcaklığı eyvansız dört halvetten
oluşmaktadır. Erkekler
bölümü sırasıyla soyunmalık,
çamaşırhane, tuvalet, soğukluk
ve sıcaklık mekânlarından
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oluşmaktadır. Kadınlar bölümü
ise soyunmalık, soğukluk,
koridor, sıcaklık ve dört
halvetten ibarettir.

Camii Kebir Mahallesi, Ulu Cami Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Günümüzde

Konum: işlevine uygun olarak kullanılmaktadır. +90 352 231 26 12

Yakın Plan
Düzgün bir plân göstermeyen
hamamın erkekler
bölümünün soyunmalık
mekânı, hamamın doğu
cephesinden büyük bir kütle
halinde çıkıntı yapmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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30
Ulu Cami ve Çeşmesi

K

ayseri’yi başkent
yapan Danişmentli
hükümdarı Melik
Mehmet Gazi
tarafından 1134-1143
yıllarında yaptırdığı düşünülen,
Sultan Camisi veya Cami-i
Kebir adlarıyla da bilinen cami,
Kayseri’nin en eski Selçuklu
Dönemi yapısıdır. Uzunlamasına
dikdörtgen plan şekli,
mihrab önü kubbesi, eyvan
uygulamasını devam ettirme
anlayışı ile Büyük Selçukluların
cami geleneğini Anadolu’da
yaşatan ilk örneklerdendir.
Caminin doğusunda, Vezirhan’ın
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güney duvarına bitişik olarak
yapılmış çeşmenin ise
18. yüzyılın başlarında inşa
edildiği düşünülmektedir.

Camii Kebir Mahallesi’nde Kapalı Çarşı’nın hemen yanında yer almaktadır.

Konum: İbadete ve ziyarete açıktır.

Yakın Plan

Caminin kuzey, doğu
ve batı olmak üzere
üç kapısı vardır.
Kuzey kapısının
kanatları Etnografya
Müzesi’nde
sergilenmektedir.
Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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31
Melik Mehmed Gazi Türbesi

D

anişmentli hükümdarı
Melik Mehmed
Gazi’nin 6 Ocak 1143
tarihinde öldüğü
ve kendi yaptırdığı
külliyesindeki türbesine
gömüldüğü bilinmektedir.
12. yüzyılın ilk çeyreğine
tarihlenen türbenin ortasında
bulunan sivri kemerli giriş kapısı
cepheye girintili bir şekilde
yerleştirilmiştir. Yapı, yine Melik
Mehmet Gazi’nin inşa ettirdiği
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Ulu Cami’nin güney cephe
ortasına bitişik olarak yapılmıştır.
Kot seviyesinin altında kalan
türbenin avlusuna merdivenlerle
inilmektedir.

Yakın Plan
Melik Mehmed Gazi Türbesi,
kuzey-güney doğrultusunda
dikdörtgen planlı olarak
inşa edilmiştir.

Konum: Kayseri merkezinde Kapalı Çarşı yakınında Ulu Cami bitişiğindedir. Ziyarete açıktır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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32
Raşid Efendi Kütüphanesi

Yakın Plan
Kütüphane, dikdörtgen ve kare planlı iki mekândan oluşmaktadır.
Dikdörtgen bölümün üzeri aynalı tonozla, kare mekânın üzeri ise kubbe
ile örtülmüştür. Kubbe ile örtülü bölüm okuma salonudur.
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Kayseri Ulu Cami’nin güneydoğu köşesine bitişiktir. Halen kütüphane olarak

Konum: hizmet vermektedir. +90 352 222 88 39

K

ütüphanenin
vakfiyesinde
belirtildiği üzere
1796 tarihinde
III. Selim zamanında
Dışişleri Bakanlığı yapmış olan
Mehmet Raşid Efendi tarafından
inşa ettirildiği bilinmektedir.
Raşid Efendi binanın inşasının
tamamlanmasından sonra
925 cilt el yazması ve

18 cilt de İbrahim Müteferrika
basması olmak üzere 943 cilt
kıymetli eseri kütüphaneye
bağışlamıştır. İnşa edildiği
yıllarda vye giriş, cami
içerisinden sağlanmıştır.
Caminin güneyindeki mahkeme
hanı yıkılınca kütüphanenin
güney cephesine şimdiki giriş
kapısı açılmıştır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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33
Kapalı Çarşı

O

smanlı döneminde
yapılan kapalı
çarşılar arasında
İstanbul’dakinden
sonra en büyük
kapalı çarşı olarak kabul edilen
yapının 15. yüzyılda yapıldığı
tahmin edilmektedir. İçerisinde
farklı isimlerle anılan birçok
çarşı bulunan yapıdaki tek
kitabe, 1844’te Hacı Efendi’nin
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yaptırdığı ve kendi adıyla anılan
çarşıda yer almaktadır. 1870
senesinde yaşanan yangın
sonucu neredeyse tümü yanan
çarşı, Maraşlı Osman Paşa’nın
uğraşları ile taş malzeme ile
yeniden yaptırılmıştır. Yapı,
1907 Ankara Salnamesi’nde
iki binden fazla dükkân ve
mağazayı kapsayan “muhteşem
kâgir çarşı” olarak geçmektedir.

Konum: Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunmaktadır. Her gün ziyarete ve alışverişe açıktır.

Yakın Plan

Kapalı Çarşı,
halen yöreye özgü
yiyecek ve el
işlerinin satıldığı
dükkânları
barındırmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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34
Vezirhan

Y

apının Nevşehirli
Damat İbrahim
Paşa’nın
Nevşehir’deki
külliyesine gelir
getirmek amacıyla
18. yüzyılın ilk yarısında
yapılmış olduğu kabul
edilmektedir. Kaynaklarda
çarşıda sadece kuyumcu, abacı,
kumaşçı, çuhacı gibi itibarlı
mesleklerin faaliyet gösterdiği
belirtilmektedir. Hana giriş
doğu cepheden, Kapalı Çarşı’nın
bir bölümünü oluşturan
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Urgancılar Çarşısı’nın girişinin
hemen yanından sağlanmıştır.
Bugün hala iş hanı olarak
kullanılmaktadır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Ulu Cami’nin kuzeydoğu köşesinde bulunmaktadır.

Konum: İşlevine halen devam etmektedir. Her gün ziyarete açıktır.

Yakın Plan
Vezirhan, iki katlı ve üç
avlulu olarak kesme
taş malzemeden inşa
edilmiştir. Üst katlara
revakların altında bulunan
iki ayrı merdivenle
çıkılmaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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35
Pamukhan

G

ünümüzde Pamuk
Han’ı veya Kapan
Han’ı olarak
bilinen yapı, tarihi
kaynaklarda
“Pembe/Penbe Han” olarak
adlandırılmaktadır. Kitabesi
olmayan yapının 14. yüzyılın
sonlarında veya 15. yüzyılın
ilk yarısında inşa edilmiş
olduğu düşünülmektedir.
Hanın özellikle zemin katındaki
mekânlarında büyük ölçüde
tadilat yapılmış, revak
açıklıklarının arası örülerek
kapalı mekânlar haline
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dönüştürülmüştür. Hana farklı
dönemlerde çeşitli eklemeler
de yapılmıştır.

Yakın Plan
Han, ortası revaklı avlulu
ve iki katlı olarak inşa
edilmiştir. Giriş doğu
cepheden sağlanmıştır.
Girişi güneyde bulunan
orijinal mekânlar yıkılmış
ve yerine iki katlı ilave
mekânlar eklenmiştir.

WC

Camii Kebir Mahallesi’nde, Vezirhan’ın batısında, Ulu Cami’nin kuzeyinde

Konum: bulunmaktadır. Her gün ziyarete ve alışverişe açıktır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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36
Han Cami ve Kümbeti

86

Konum: Kayseri merkez Talas yolu üzerindedir. Ziyarete ve ibadete açıktır.

Ş

ehir surlarının
dışında kalanların
konaklaması için
13. yüzyılda han olarak
inşa edilen yapı,
şehrin surların
dışına taşması ile camiye
dönüştürülmüştür. Yapı
güneybatıdan şehir surlarına
yaslanan, derinliğine dikdörtgen
planlı, beş sahnlı avlusuz bir handır.
1188 yılına tarihlenen kümbetin
içinde ise iki lahit yer almaktadır.

Yakın Plan

Hanın basık kemerli
kapısı orta göze
açılmaktadır. Caminin
mihrabı bu kapı
yerine yerleştirilince
sonradan bu kapı
iptal edilmiştir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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37
Ahi Evran Zaviyesi

Z

aviye, 13. yüzyılın
ikinci çeyreğinde inşa
edilmiştir. Avlusuna
açılan dört eyvanlı
plan şemasıyla, Orta
Asya’dan beri uygulanan merkezi
mekân düzenine uymakta
ve bu şemadaki zaviyelerin
ilk örneklerinden biri olması
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bakımından önem taşımaktadır.
Yapının beden duvarları, kapı ve
pencere söveleri ve kemerler gibi
mimari detayları düzgün yonu
taşından, orta avlunun üstündeki
kubbeye geçiş elemanları ise
tuğladan yapılmıştır. Yapı,
Türkiye’nin ilk esnaf müzesidir.

Tacettin Veli Mahallesi’nde Talas Caddesi’nde bulunmaktadır. Ziyarete açıktır.

Konum: +90 352 221 30 30

Yakın Plan
Türkiye’nin ilk esnaf müzesi
olan Ahi Evran Zaviyesi’nde,
Ahi Evran’a ait deri terbiye
taşı ve diğer mahalli eşyalar
sergilenmektedir.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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38
Döner Kümbet

90

Konum: Tacettin Veli Mahallesi, Talas Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Her gün ziyarete açıktır.

P

renses Şah Cihat
Hatun adına yapılan
kümbetin 14.
yüzyılın ilk çeyreğine
tarihlendiği tahmin
edilmektedir. Figüratif,
geometrik, bitkisel ve
mukarnaslı taş süslemeleri
Türk sanatının ihtişamını
yansıtmaktadır. Kitabesinde
“Bu türbe Allah’ın rızasını
kazanmış olan mutlu Şah Cihan
Hatun’a aittir” yazmaktadır.

Yakın Plan
Kesme taştan on iki
köşeli olarak inşa edilen
kümbetin üzeri dıştan
konik külahla, içten ise
silindirik mekân üzerine
kubbe ile örtülüdür.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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39
Seyid Burhanettin Mezarlığı ve Türbesi

H

z. Mevlana’nın hocası
Seyid Burhanettin,
1235 ve 1244 yılları
arasında Kayseri’de
yaşamıştır. Gördüğü
bir rüya üzerine Konya’ya,
Mevlana Hz’lerine ders vermeye
giden Seyid Burhanettin, burada
bir yıl kalıp Kayseri’ye dönmüştür.
Mevlana daha sonra Kayseri’ye
gelerek hocasından ders almaya
devam etmiştir.

92

Seyid Burhanettin Hz’leri Hz.
Mevlana’ya 9 sene hocalık
yapmıştır. Seyid Burhanettin’in
mezarı üzerine 19. yüzyıl
sonlarına kadar bir türbe
yapılmamıştır. 1894’te Ankara
vilayeti valisi Abidin Paşa’nın
sultana arzı üzerine
II. Abdülhamit’in iradesiyle mezarı
üzerine türbesi inşa edilmiştir.

Konum: Seyidgazi Mahallesi’nde bulunmaktadır. Her gün ziyarete açıktır.

Yakın Plan
Üç eyvanlı ve merkezi
kubbeli türbenin girişi
kuzey taraftadır. Kapı
açıklığının üzerinde Ali
Emiri tarafından yazılmış
olan 1894 tarihli kitabe yer
almaktadır.

Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi
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