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B.: Belge
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BOA: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
C: Cilt
çev: Çeviren
Dos: Dosya
DTCFD: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
ERÜ: Erciyes Üniversitesi
ed.: Editör
EÜİİBFD: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
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EÜSBE: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
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hzl.: Hazırlayan
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İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
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KB: Kültür Bakanlığı
KBB: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kls.: Klasör
KTO: Kayseri Ticaret Odası
ktp.: Kütüphane
Kurav: Kuran Araştırmaları Vakfı
KÜSBE: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Md.: Müdürlüğü
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ri, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988.
Yedekçioğlu, K.Ağzı: Kâzım Yedekçioğlu, Kayseri Ağzı I-III,
Özel İdare Matbaası, Kayseri 1989, 1992, 1998.
Yeğen, KTE: Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri
1993.

Pakalın, SOZ: Mehmed Zeki Pakalın, Sicil-i Osmanî Zeyli
I-XIX, hzl. Mehmet Metin Hülagü vd., Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara 2008.

Yücel, ABHA: Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında
Araştırmalar II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Yayınları, Ankara 1991

Pamukciyan, BE: Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, hzl. Osman Köker, Aras Yayınları, İstanbul 2003.

Yücel, KBAD: Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve
Devleti, Ankara 1970.

MADDE YAZIMININ GENEL KISTASLARI
Maddelerin genel kıstasları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu ansiklopedinin hazırlanması ile ilgili kuruluyla birlikte
aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir:
•

•
•
•

•
•

Köy, belde, mahalle ve semtler bağlı olduğu ilçeler içinde alınacak ancak; yapıları, mekânları vb. hususlarda
tarihî özellik taşıyan yerleşim yerleri ayrıca alınacak,
Şehir yöneticilerinden; Sancak beyleri, mütesellimler,
mutasarrıflar ve asil valiler,
Hayatta olmayan önemli iş adamları,
Profesör, doçent, yazarlardan ve sanatçılardan; Kayserili veya Kayseri üzerine eser vermiş olanlar. Kayseri
doğumlu gözükmemesine rağmen Kayserili olduğu bilinenler,
General ve paşa rütbesini/unvanını almış Kayserililer,
Gazetecilerden sürekli basın kartı sahibi olanlar, sarı

•
•

•
•

•
•

basın kartı sahibi olup fiilî gazetecilik yapanlar,
Sporculardan “millî” olanlar,
Müzisyenlerden (saz ve ses sanatçısı ile bestekâr, güfte
yazarı) TRT referansı olanlar ile müzik çalışmaları ile
tanınan-bilinen şahıslar,
Ansiklopedide yer alacak kurum, kuruluş ve yayın organlarının resmî kayıtlı isimleri ile sıralanması,
Sanayi ve ticaret kuruluşlarından ilk olma özelliği gösterenler ve Türkiye genelinde ilk 500 firma arasında
bulunanlar,
Hayırseverlerin bir madde başlığı altında toplanması.
Madde yazımında genel olarak TDK yazım kurallarına
uyulması.
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KAR KAPLANLARI (ERCIYES KAR
KAPLANLARI SPOR DERNEĞI)
2004 yılında Eczacı Hatıf Hasşerbetçi,
Gazeteci Davut Güleç*, Kuyumcu İbrahim Durusoy, İdare Mahkemesi Yazı
İşleri emekli Müdürü Zeki Kırçıl, İlaç
Mümessili Rifat Postacı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Emrullah Akdemir’in
girişimi ile kuruldu. Karda ve buzlu suda
banyo yapılması, dernek ve kulübün
medyaya yansıyan etkinliklerinden sadece biridir. Derneğin diğer faaliyetleri
arasında yerel arama kurtarma, ilk yardım, kültür ve turizm rehberliği, kayak,
dağcılık, yüzme, trekking, hatıra ormanı,
müzik korosu, engelliler için mavi kapak
kampanyası, köy okulları için kütüphaneler kurulması gibi pek çok etkinlik
bulunmaktadır. Anıtkabir, Çanakkale
gezileri de derneğin sosyal sorumluluk ve
tanıtım gezileridir. Derneğin Kayseri türkülerini yaşatmak için oluşturulmuş
“Kaplanlar Korosu” vardır. TEMA,
Çevre, Orman Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Dernek üyeleri ya
da grup içinde yürüyüş bölgelerine gidip
yürüyenler Avcılar Derneği, TEMA,
Orman Müdürlüğünden aldığı meşe
palamudu, kayısı, erik, badem gibi
tohumlarla fidanları her yıl mevsiminde
toprakla buluşturmaktadır. Derneğin
başkanlığını, Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Kayseri İl Temsilcisi Davut
Güleç yürütmektedir.
			

DAVUT GÜLEÇ

KARATAY, SIDDIK
Erciyes Üniversitesinin kurucu rektörü,
hekim (Ankara, 1924- İstanbul, 28 Kasım
2008).
Babasının adı Abdürraşit, annesinin adı
Berire Rüveyde’dir. Dedesi ve yakınları,
1853-1956 Kırım Savaşı’nda Osmanlı
ordusunun karargâhının bulunduğu
Kırım’ın Gözleve şehrinin köyündendir.
Kırım Savaşı’ndan sonra aile, önce o
zaman Osmanlı Devleti toprakları olan
bugünkü Romanya’nın Dobruca bölgesindeki Karatay köyüne yerleşti. Babası
ve iki erkek kardeşinin köylerinden kaçıp
yerleştiği Ankara’ya 45 km uzaklıktaki, o
zamanki adı “Holus” olan ve şimdi
Gölbaşı’na bağlı bulunan Günalan
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Kar Kaplanları Derneğinin medyanın en fazla dikkatini çeken faaliyetlerinden
“kar banyosu” (D. Güleç)

köyünde doğdu. İlkokulu Polatlı’da
tamamladıktan sonra Ankara Gazi Lisesini bitirdi. Bir yıl Ankara Hukuk Fakültesine devam ettikten sonra İstanbul Tıp
Fakültesine geçti. Burayı bitirdikten
sonra (1951) Afyon Diyadin’de bir süre
hükûmet tabipliği yaptı. Trabzon’a Sıtma
Savaş Tabipliğine atandı. Dâhiliye ihtisasını tamamladı (1960). Aynı yıl Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsünde Prof. Dr.
İhsan Doğramacı ile uzun yıllar sürecek
çalışma arkadaşlığına başladı (1960).
Hacettepe Tıp Fakültesi Anatomi
Bölümü’nün kurucularından oldu. 1
Eylül 1974-28 Kasım 1978 yıllarında
Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
Dekanlığını yaptıktan sonra bu fakülte
temelinde Kayseri Erciyes Üniversitesini
kurdu. 28 Kasım 1978 tarihinden 28
Ocak 1980’e kadar üniversitenin kurucu
rektörü olarak görev yaptı. Öğrencileri

Sıddık Karatay
(Z. Karatay Arşivi)

Kar Kaplan Derneği 19 Mayıs törenlerinde (D. Güleç)
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onun çok nazik, sakin, öğrenciye karşı
sevecen, öğrenciyi kollayan, sabırlı,
öğretmek için uğraşan bir kimliğe sahip
olduğunu söylemektedir. Bu nedenle
öğrenciler arasındaki lakabı “dede” idi.
Evli ve iki çocuk babasıydı.
ZAFER KARATAY

Ateş Karatekeş

KARATEKEŞ, ATEŞ
Öğretim üyesi, kadın hastalıkları uzmanı
(Kayseri/ Develi 22 Ağustos 1959-).
İlköğrenimini, Trabzon, Erzincan ve
Kırklareli’nde tamamladı. Kırklareli Atatürk Lisesini bitirdi (1976). İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu
(1982). Mecburi hizmetini yaptıktan
sonra (1984), Ankara DZTB Kadın Hastalıkları Hastanesinde uzmanlık eğitimini
tamamladı (1988).
İkinci mecburi hizmeti ve askerlik görevi
sonrası Zeynep Kamil Hastanesi başasistanlık görevine getirildi (1991). Daha
sonra Süleymaniye Doğumevi başhekim
muavini oldu (1995). Tekrar Zeynep
Kamil Hastanesine dönerek Jinekolojik
Onkoloji Kliniği şefliğine atandı (1998).
İstanbul Tıp Fakültesinde doçent oldu
(1994). Hâlen bulunduğu Yeditepe Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı’nda profesör oldu
(2007). Türk Jinekoloji ve Obstetrik
Derneği genel yönetim kurulu üyeliği,
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeliği,
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği genel sekreterliği,
Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Board
üyeliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şube başkanlığı görevleri
yapmıştır.
Alanında pek çok bilimsel çalışmaları
bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

Şükrü Karatepe

KARATEPE, ŞÜKRÜ
Büyükşehir belediye başkanı, hukukçu,
öğretim üyesi (Kayseri/Erkilet, 1949-).
Babasının adı Âdem, annesinin adı
Rezika’dır. Çocukluğu, dedesinin evde
gençlere Kur’an ve dinî bilgiler öğrettiği
hareketli bir aile ortamında geçti. İlk eğitimini, dinî bilgilerini dedesinden aldı.
Emir Hüsnü Erkilet İlkokulunu bitirdi
(1961). Sümer Ortaokulunda başladığı

orta öğrenimini Kayseri Lisesinin orta
kısmında tamamladı (1964). Ortaokul
son sınıfta babasını kaybedince ailesine
yardımcı olabilmek için eğitimine bir yıl
ara verdi. Öğrencilik hayatı boyunca
maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
bütan gazı bayiliği, kiremit ve tuğla imalatı, seyyar satıcılık, sinema büfeciliği gibi
işlerde çalıştı. 1968’de Kayseri Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarında yakın
arkadaşları olan Abdullah Gül, Ahmet
Taşçı, Bekir Yıldız, Ziya Olgun Harputlu
ve Mehmet Tekelioğlu ile birlikte Büyük
Doğu Fikir Kulübü, Türk Ocağı ve Türk
Kültür Derneğinde yürütülen kültürel ve
sosyal faaliyetlere katıldı. Hemşehrisi
Mehmet Soyak’ın etkisiyle Büyük Doğu
Mecmuası ile tanıştı (1965). Lise yıllarından itibaren düzenli olarak okuduğu
Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Cemil
Meriç ve Sezai Karakoç’un kitapları,
gelecekteki düşünce ve inançlarının
temellerini oluşturdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
yüksek öğrenimine başladı (1968). Üniversite yıllarında Türk Ocağında yürütülen kültürel faaliyetlere katıldı. Edebiyat
dergisinin kuruluşunda yer aldı ve bu
derginin yazarlarından Nuri Pakdil, M.
Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu ile yakınlık
kurdu. Bu dönemde Doğu ve Batı klasiklerini, çağdaş Türk ve dünya edebiyatının
önde gelen yazarlarını okudu. Edebiyat
dergisinde deneme ve hikâyeleri yayımlandı. Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının başlattığı Bağımsızlar Hareketi’ni destekledi (1969). Millî Nizam Partisi’nin
kuruluşunda yer aldı ve gençlik kollarında görev yaptı. 12 Mart Askerî Müdahalesi’nden sonra kapatılan öğrenci derneklerinin yeniden açılmasına izin verilince
arkadaşlarıyla birlikte Millî Türk Talebe
Birliğinde öğrenci derneklerinin kuruluşuna katıldı (1972). Kurucuları arasında
yer aldığı Ankara Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneğinin başkanlığını yaptı. Millî
Türk Talebe Birliğinin genel merkezinde
yapılan toplantılara katılmak için gittiği
İstanbul’da dönemin ünlü şair, yazar ve
sanatçılarıyla tanışma imkânı buldu.
1973 yılında Hukuk Fakültesinden mezun
oldu. Aynı yıl Kayseri’de stajını yaparak
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serbest avukatlığa başladı. Avukatlık
yaparken aynı zamanda Endüstri Meslek
Lisesinde İngilizce derslerine girdi ve
Yüksek İslam Enstitüsünde mukayeseli
hukuk dersi okuttu. MTTB Kayseri teşkilatını kurdu (1974) ve askere gidene kadar
bu derneğin başkanlığını yürüttü. Askerliğini kısa dönem yedek subay olarak
İzmir-Bornova’da yaptı (1976). Askerden
dönünce Çalışma Bakanlığında kısa bir
süre iş müfettişi olarak görev aldı. Türkiye Millî Kültür Vakfının burslusu olarak
Abdullah Gül ve Fehmi Koru ile beraber
gittiği Londra’da 18 ay süreyle dil öğrenimi gördü (1977). Yurda dönünce Ege
Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi
olarak çalışmaya başladı (1978). İdare
hukuku doktoru (983), anayasa doçenti
oldu (1989). Beş yıl süreyle Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü başkanlığını yürüttü.
Öğretim üyeliği döneminde aynı zamanda Hak-İş ve MÜSİAD’ın siyasi danışmanlığını yaptı.
27 Mart 1994 Yerel Seçimleri’nde Refah
Partisi’nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Dört yıl, üç ay süren
belediye başkanlığında kaliteli iş ve projeler üretmeye özen gösterdi. Yamula
Barajı’nın yapımını başlattı. Şehir merkezindeki elektrik şebekesini yer altına
aldırdı. On bin konutluk Beyazşehir
Toplu Konut Projesi’ni gerçekleştirerek
imarsız yapılaşmayı önledi. Mücavir alan
içindeki arazilerin tamamını imarlı hâle
getirdi. Erkilet altından geçen yeni çevre
yolunun planını hazırladı. Belediye’nin
makine parkını ve otobüs sayısını bir kat
artırdı. Mimar Sinan Parkı’nın yapımını
tamamlayarak hizmete açtı. Yeşil alanların genişletilmesine ve ağaçlandırmaya
büyük önem verdi. Hava İkmal Merkezi’nin eski uçak pistini ağaçlandırdı. Park ve
bahçelere lale ekimini başlattı. Mevcut
park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının
çevresindeki duvarları yıktırdı. Fuar alanını yeniden düzenleyerek kültür parka
dönüştürdü. Kültürpark içindeki Kadir
Has Müzesi binasını ve Dünya Ticaret
Merkezi’ni yaptırdı. Karatepe Dönemi'nde belediye, kültürel konularla yakından ilgilendi. Kültür Bakanlığından dev-
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1990'da İzmir'de Nuri Aysan'ın Spor Mağazasında.
Resimdekiler (Soldan Sağa): Beşir Atalay, Nuri Aysan, Emin Köktaş, Mustafa
Ciğer, Yusuf Karakoç, Şükrü Karatepe, Mehmet Aşıcı, Mehmet Tekelioğlu,
Fehmi Koru, Abdullah Gül (Ş. Karatepe Arşivi).

ralınan Devlet Tiyatrosu’nu restore ettirerek yeniden hizmete açtı. Beyaz Şehir
dergisini ve Belediye Haber gazetesini
yayımladı. Şehir kültürü ve tarihiyle ilgili
30 kitabın basımını sağladı. Uluslararası
Davut el-Kayseri Sempozyumu gerçekleştirildi ve Davut el-Kayseri’nin kitapları
belediye tarafından yayımlandı.
Refah-Yol Hükûmeti’ne karşı yürütülen
28 Şubat Müdahalesi sürecinde yaptığı
açıklamalar nedeniyle hakkında çok sayıda dava açıldı. 10 Kasım 1996 tarihinde
Refah Partisi’nin il divanı toplantısında
Türkiye'nin o günkü merkeziyetçi idari
yapısını ve Tek Parti Dönemi'nin kalıntısı
totaliter resmî ideolojiyi eleştiren bir
konuşma yaptı. Ordu ve resmî ideoloji
yanlısı kesimlerin tepkisini çeken bu
konuşma nedeniyle Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanarak bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
Beş yıl süreyle kamu görevinden, bir
siyasi partinin kurucusu, üyesi ve yöneticisi olmaktan menedildi. 24 Nisan 1998
tarihinde başkanlık görevinden alınarak
cezaevine gönderildi. Beş ay hapis yattığı
Yahyalı Cezaevi’nde Kayseri örneğinden
hareketle şehirle ilgili düşünce ve görüşlerini açıkladığı Kendini Kuran Şehir
isimli kitabını hazırladı. Cezaevinden
çıkınca Ankara’ya yerleşen Şükrü Karatepe, 2011 yılına kadar serbest hukuk
müşaviri olarak çalışırken ERDEMİR’e
bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği,
GAMA Holding’e danışmanlık yaptı. AK

10 KASIM
KONUŞMASINDAN
“Bir defa bugün
yapılan törenle alakalı olarak da belirteyim ki Türkiye
Devleti’ni şu ya da
bu şekilde eline
geçiren güçler bizden bir şey istiyor.
Diyor ki: Ya bizim
gibi olursunuz ya
bize
benzersiniz,
bizim gibi yaşarsınız. O zaman size
devleti veririz, yoksa
vermeyiz. Ya da her
türlü fitneyi, her
türlü fesadı, desiseyi
yaparız.
Zaman
zaman içinde bulunduğumuz şartlarda,
mecburiyet karşısında gittiğimiz yerde,
inancımıza küfredilirken içimize kan
akıyor ama resmî
görevimiz
icabı
orada
bulunmak
zorunda kalıyoruz...
Tek parti rejiminin
kalıntısı, çağ dışı
olmuş, insanları köle
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gibi gören, rey verip
de yöneticisini seçen
insanlara hiç muamelesi yapan bu
düzen
mutlaka
değişmelidir.
Ve
Müslümanlar! İçinizde bu hırsı, bu
kini, bu nefreti, bu
imanı eksik etmeyin! Bu bizim boynumuzun borcudur.
Bu düzen değişmelidir. İnşallah hakça
bir düzen kurulmalıdır. Ancak o zaman
milletin iradesi devletine yansır, hükümetine yansır... Türkiye’nin
rejimi
demokratik değildir.
Türkiye Cumhuriyeti hâlâ dikta bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyetin kısa sürede demokratikleşmesi gerekir. Bunun
şartı da sandıktaki
iradenin, milletin
iradesinin hükümete
yansımasıdır, bürokrasisine yansımasıdır.”
(Şükrü Karatepe’nin 10
Kasım 1996’da Refah Partisi İl Divanı’nda yaptığı
konuşmanın ceza almasına
sebep olan bölümleri)

Mahmut Karatoprak
(F. Gökdağ)
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Parti’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve
danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Ak Parti’nin tüzük, program ve seçim
bildirgelerinin yazımına katıldı. Kamu
Yönetimi Reform Yasaları’nın Başbakanlıkta yürütülen hazırlık çalışmalarında
yer aldı.
2012’de yeniden akademik hayata dönerek profesör olan Karatepe, Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Türkiye’nin siyasi ve idari sorunlarıyla şehir
tarihi ve kültürüne ilişkin çok sayıda
makale ve araştırması yayımlanmıştır.
Başlıca eserleri: Osmanlı Siyasi
Kurumları (1989); İdare Hukuku (1991);
Tek Parti Dönemi (1992); Darbeler,
Anayasalar ve Modernleşme (1993);
Türkiye’nin Yönetim Sorunları (1994);
Siyaset ve Bürokrasi Gündemi (1996);
Demokrasi Savunması (1998); İdeolojik
Devlet Krizi (2000); Kendini Kuran
Şehir (2001); Erciyes’in Anıtsal Ağaç-

ları (2004); Siyasi İdeolojiler (2011);
Anayasa Hukuku’ (2012); Ara Rejimin
Adaleti (2015).
YAYIN KURULU

KARATOPRAK, MAHMUT
Ressam, karikatürist, grafik sanatçısı
(Kayseri, 1953-). Ahmet Paşa İlkokulu,
Nazmi Toker Ortaokulu ve Sümer Lisesinde okudu. Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna girdi (1973). Mustafa Aslıer Atölyesi’nden mezun oldu
(1978). Aynı yıllar başta Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman, Ses, Akbaba, Çarşaf, Milliyet Sanat olmak üzere
çeşitli gazete ve dergilerde grafik, illüstrasyon, karikatür ve strip-bant çalışmaları yaptı. Üç eseri, Basel Plastik Sanatlar
ve Karikatür Müzesi’ne kabul edildi.  1978-81 yılları arasında İsviçre (Zurih)
ve Almanya’da grafik çalışmaları;
Münih’te Bastei Verlag, Hamburg’da
Kelter Verlag’da illüstrasyon, çizgiroman ve resim çalışmaları yaptı. Axel
Springer Verlag için çalışmalar hazırladı
(1985). Genschpenster dergisinde kapak
ve çizgi romanlar yaptı. 1985’ten bu yana

Almanya’daki Hörzu dergisinde çalışmaları yayımlandı. İstanbul`a döndü (1997).
Milliyet, Radikal, Elle, Masion Francaise, Options dergilerine illüstrasyon
yaptı. Kayseri’de yaşamaya başladı
(2002). Hâlen Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır. Bekâr ve iki çocuk
babasıdır.
Sergileri: Bahariye Galerisi, İstanbul
1981; Frankfurt Künstler Verein, Almanya 1983; Le Cafe Galery, FrankfurtAlmanya 1984; Margot Ostheimer
Galery, Frankfurt- Almanya 1986; Frankfurter Berufsverband Bildender Künstler
Serg, Almanya 1987; Frankfurt Künstler
Verein, Almanya 1988; Frankfurt Künstler Verein, Almanya 1989; Frankfurt
Künstler Verein, Almanya 1990; Frankfurt Künstler Verein, Almanya1991;
Frankfurt Künstler Verein, Almanya
1992; Frankfurt Künstler Verein, Almanya 1993; Frankfurt Künstler Verein,
Almanya 1994; Frankfurt Künstler Verein, Almanya 1995; Frankfurt Künstler
Verein, Almanya 1996; C.A.M. Sanat
Galerisi, İstanbul 1997; C.A.M. Sanat
Galerisi, İstanbul 1998; C.A.M. Sanat
Galerisi, İstanbul 1999; C.A.M. Sanat
Galerisi, İstanbul 2000; C.A.M. Sanat
Galerisi, İstanbul 2001; Ada Antik, İstanbul 2003; Siyah-Beyaz Sanat Galerisi,
Ankara 2003; C.A.M. Contemporary Art
Marketing-Güz desenleri, İstanbul 2003;
Dem-art Sanat Galerisi, Artistanbul
2005; Dem-art Sanat Galerisi- Uzaklar I,
İstanbul 2005; Contemporary lebriz.
com, İstanbul 2006; Artistanbul-lebriz.
com 2006; Art Miami Sanat Fuarı, Amerika 2007; Dem-art Sanat Galerisi, İstanbul 2007; Contemporary İstanbul, lebriz.
com 2007; Art 4 You Galeri, Brüksel
2008;
Siyah- Beyaz Galeri-Ankara
2008; Dem-art Sanat Galerisi, İstanbul
2008; Contemporary İstanbul, lebriz.
com 2008; Dem-art Sanat Galerisi,
İstanbul 2008; From İstanbul Contemporary Art, İstanbul 2008; Contemporary, lebriz.com, İstanbul 2009; Eranus
Sanat Galerisi, Ankara 2009; Galery
Beat, Brüksel 2009; Contemporary, leb-
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riz.com, İstanbul 2010; Dem-art Galeri,
İstanbul 2010; Veryeri Sanat Galerisi,
Alaçatı-İzmir 2011; Art-shop Galeri,
İzmir 2011; Dem-art Galeri, İstanbul
2011; E.Ü. GSF Z. Bayburtluoğlu Resim
Galerisi, Kayseri 2012; Contemporary
Art, İstanbul 2013; Galeri Selvin, İstanbul
2014; Galeri Mosa, Kayseri 2014; Galeri
Selvin, İstanbul 2014; Galeri Nurol,
Ankara 2014; Contemporary Art, İstanbul 2014.
Ödülleri: Üçüncülük Ödülü, Marosticaİtalya (1973); Kültür Bakanlığı Özel
Ödülü (1977); İkincilik Ödülü, Skopje
(1977); İstanbul Belediyesi Özel Ödülü
(1984); Simavi Vakfı Özel Ödülü (1986).
YAYIN KURULU

KARAYEL, YAŞAR
Kayseri milletvekili, işletmeci (Kayseri/
Tomarza/ Alakuşak Köyü, 1 Mart 1950-).
İlkokulu Alakuşak İlkokulunda, ortaokul
ve lise öğrenimini Kayseri Sümer Lisesinde tamamladı.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden
mezun oldu (1977). Üniversite yıllarında
Fakülte Öğrenci Derneği başkanlığı ve
Millî Türk Talebe Birliğinde (MTTB)
öğrenci işleri müdürlüğü, basın yayın
müdürlüğü, yönetim kurulu üyeliği, teşkilatlardan sorumlu icra konseyi başkanlığı, Millî Gençlik dergisi yöneticiliği
yaptı. Askerlik hizmetini kısa dönem er
olarak tamamladı (Aralık 1980-Nisan
1981).
Memurluk hayatına İstanbul Vakıflar
Bölge Müdürlüğünde başladı (1976).
1977-1981 yıllarında Fatih Vakıflar Yüksek Öğrenci Yurdunda müdürlük, Vakıf
Gureba Hastanesi yönetim müdürlüğü
görevlerinde bulundu. Kültür Bakanlığı
İstanbul İl Kültür Müdürlüğü (19961997), Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı (1997-1998),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan
danışmanlığı ve Başbakan başmüşaviri
olarak görev yaptı (1998-2003). Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu (20032007). Sosyal faaliyetleri arasında Birlik
Vakfı Kurucular Kurulu ve Mütevelli

50x50 cm ahşap üzerine karışık teknik (M. Karatoprak)

Heyeti üyeliği, Birlik Vakfı İstanbul şube
başkanlığı, Fatih Belediyesi meclis üyeliği ve meclis başkan vekilliği, Türkiye
Gönüllü Teşekküller Vakfı üyeliği, Kayseri Tomarzalılar Vakfı kurucu başkanlığı, Türkiye Kızılay Derneği Denetim
Kurulu başkanlığı vardır. Türkiye
Mühendisler Birliği onur üyesidir.
22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde
23. Dönem Kayseri milletvekili seçilerek
Parlamento’ya girdi. TBMM’de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde 24.
Dönem Kayseri milletvekili olarak tekrar
seçildi. Bu dönemde ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve
muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan
diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda görev yapmış, ayrıca bu komisyonda kurulan 28 Şubat Alt Komisyonu
başkanlığını yürütmüştür. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
YAYIN KURULU

Yaşar Karayel

/ 5

[1445]

[1446]

6 /

KAR

Kardeş Ağızlar dergisinin ilk
sayı (Ö.Çağıran)
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KARDEŞ AĞIZLAR
Türk lehçe ve şiveleri dergisi. Kayseri’de
Âlim Gerçel*’in sahipliğinde, Önder
Çağıran*’ın editörlüğünde 1997-1998 yıllarında sekiz sayı çıkarılan üç aylık akademik dergi. Dergide Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Umumi Türk dili,
Yeni Uygur Türkçesi, Eski Anadolu
Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Horasan
Türkçesi, Kazak Türkçesi, Doğu Avrupa
Türkçesi, Köktürk Türkçesi, Oğuz Türkçesi, Oğuz grubu şiveleri, Karaim Türkçesi ve Özbek Türkçesi hakkında makaleler yayımlandı. Ayrıca Türk lehçe ve
şiveleriyle alakalı çeşitli kitaplar tanıtıldı.
Türk dünyasından haberlere de yer verildi. Dergide Tofiq Hacıyev, Yavuz Akpınar, Terlan Qulıyev, Südâbe Celil, Sâhir,
Bahtiyar Vahapzade, Nebi Xezri, Önder
Çağıran, Ebülfez Kulu Amanoğlu, Zeki
Kaymaz, Lajos Bese, Féridun Celil Ağasıoğlu, Müseyib B. Memmedov, Baki
Koçak, Nevzat Özkan*, Rasih Erkul,
Recep Karaatlı, Emin Baydil, Ersoy
Vurucu, Eliyev Veliyeddin Firatoğlu,
Tuncer Gülensoy*, Cevad Heyet, Saime
İnal Savi, Gürer Gülsevin, Bünyamin
Çağlayan, İsmayıl Muhtaroğlu, Zeynelabidin Makas, S. A. Sadıqova, Maarife
Hacıyeva, Sevindik İslâmoğlu, Osman
Yıldız, Metin Erdoğan, Sendik Paşayev,
Erdoğan Boz, Ayşegül Mine Yeşiloğlu,
Mehmet Sarı isimli akademisyen, araştırmacı, şair ve yazarların yazı ve şiirleri yer
aldı.
ÖNDER ÇAĞIRAN

KARDEŞ ŞEHİRLER
Kardeş şehir: Coğrafi olarak uzak yerleşim alanlarının, kültürel ve ticari alışveriş
amacıyla oluşturdukları birlikteliktir. Bu
birliktelik, sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve programlar
yürüten iki veya daha fazla belediyenin
ortak uygulamasıdır. Kardeş şehir ya da
uluslararası ilişkiler terminolojisinde
“sister city”, 1950’li yıllardan itibaren
ABD şehirleriyle dünyanın geri kalan
ülkelerindeki şehirler arasında barış ve
karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amacıyla
ortaya çıkmıştır.
Merkezi ABD’de bulunan Dünya Kardeş

Şehirler Birliği Teşkilatının prensiplerine
göre bir şehir, her ülkeden ancak bir
şehirle kardeş şehir ilişkisi kurabilir. Bu,
çok katı bir kural değildir. Ancak bu
kurala genellikle uyulduğu görülmektedir.
Gerek Belediye Meclisi kararında gerekse İçişleri Bakanlığının izninde göz önünde bulundurulan en önemli husus, şehirler arasındaki denkliktir. Şehirlerin ülke
içindeki önemi, nüfusu, ekonomik ve
ticari durumu, kültürel yapısı ve coğrafi
özelliği bakımından birbirine yakın ya da
denk olması idealdir. Bazen yukarıda
bahsedilen benzerliklerin bir veya birkaçına bakılarak ya da denk olmamasına
rağmen manevi destek sağlamak amacıyla da bir şehirle kardeş şehir ilişkisi kurulabilir.
İşbirliği protokolü: İki kent arasında
kurulan en güçlü ikinci ilişki türüdür.
Proje işbirliği olarak kısa süreli olabileceği gibi kardeş şehir ilişkisinde olduğu gibi
uzun süreli olarak da geçerli olabilir.
Türkiye’de genellikle kardeş şehri bulunan ülkelerdeki ikinci bir şehirle ilişki
kurulması planlandığında İşbirliği Protokolü tercih edilmektedir. İşbirliği
Protokolü’nde şehirler arasında denklik
prensibi aranmamaktadır.
Kayseri’nin Kardeş Şehir ve İşbirliği Protokolü
imzaladığı şehirler ve protokol tarihleri:
11 Temmuz 1996 tarihinde Bosna-Hersek- Gorazde şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
1998 tarihinde, Rusya Federasyonu
(Kabartay Balkar Cumhuriyeti)-Nalçik
şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
29 Ocak 2002 tarihinde Bosna-HersekMostar şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
21 Nisan 2005 tarihinde Güney KoreYongin şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
03 Nisan 2007 tarihinde AlmanyaSaarbrücken şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
25 Haziran 2008 tarihinde AlmanyaKrefeld şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
22 Ekim 2010 tarihinde Fransa-Strasbourg şehri ile İşbirliği Protokolü,
22 Mayıs 2012 tarihinde ABD-Kuzey
Carolina eyaleti ile İşbirliği Protokolü,
25 Eylül 2012 tarihinde Kazakistan-Pav-
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lador şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
24 Nisan 2013 tarihinde Kamerun-Maroua şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
21 Mayıs 2013 tarihinde Macaristan-Miskolc şehri ile Kardeş Şehir Protokolü,
06 Haziran 2013 tarihinde Tunus-Nabeul şehri ile Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.
Kaynakça: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; http://
www.ibb.gov.tr/tr-tr/kurumsal/pages/kardes_
sehirler.aspx erişim 7.11.2014/13.29
YAYIN KURULU

KARİPCİN, FATMA
Öğretim üyesi, kimyacı (Kayseri, 1972-).
Birlik Mensucat İlkokulu ve Aydınlıkevler Lisesinde ilk ve ortaöğrenimini
tamamladı. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde lisans
öğrenimini bitirdi (1992). Süleyman
Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak akademik hayata başladı
(1993). Yüksek lisans çalışmasını tamamladı (1995). Selçuk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde doktora çalışmasına başladı (1996). Anorganik Kimya
anabilim dalında yaptığı doktora çalışmasını tamamladı (2001). Süleyman
Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü’nde yrd. doç.
kadrosuna atandı (2002). Doçent oldu
(Aralık 2007). Prof. unvanı aldı (2014).
Bu yıldan itibaren de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü başkanlığı görevini
sürdürmektedir.
Alanında pek çok bilimsel çalışması
bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

KARS, ZÜBEYİR (SALTUKLU)
Yazar, öğretim üyesi (Erzurum, 1960-).
İlkokulu Sivas Gemerek Yeniçubuk kasabasında bitirdi. Orta ve lise öğrenimini
Kayseri İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Fark dersleri vererek Kayseri Lisesinden de mezun oldu. Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini
tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisansını “Millî Mücadele’de Kayseri”
adlı çalışmasıyla tamamladı. Yine ikinci

22 Ekim 2010 tarihinde Fransa- Strasbourg şehri ile İşbirliği Protokolü
imzalanması (KBB Arşivi)

bir yüksek lisansını Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Felsefe ve
Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda
“Farabi’nin Temel Siyaset Görüşü ve
Günümüz Demokrasi Anlayışlarıyla Bir
Mukayesesi” adlı çalışmasıyla bitirdi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’ndan yaptığı ‘Farabi ve Din’ adlı çalışmasıyla felsefe doktoru oldu (1987). Yüksek tahsil
süresince Sivas ili Şarkışla ilçesi Konakyazı köyü, Kayseri merkeze bağlı Höbek
köyü ve Kayseri Merkez Hacı Kasım
Camilerinde imam-hatiplik görevinde
bulundu. Daha sonra Gaziantep merkez
Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek
Lisesinde bir süre öğretmenlik yaptı.
Uzunca bir süre Kayseri ilinde okul
müdürü olarak görev yaptı (Talas ilçesi
Süleymanlı Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt,
Sadiye Nuhoğlu ve Şehit Azizi Özkan
İlköğretim okulları). Erzurum İmamHatip Lisesi ve Merkez Anadolu Lisesinde öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. Hâlen
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi
olarak görevini sürdürmektedir. Pek çok
süreli yayında makaleleri yayımlandı.
Sempozyum ve kongrelerde bildiri

Fatma Karipcin

Zübeyir Kars (Saltuklu)
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sundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. “Kars”
olan soyadını 2012 yılında mahkeme
kararı ile “Saltuklu” olarak değiştirdi.
2014 yılında doçent oldu.
Eserleri: Millî Mücadele’de Kayseri, (19931999); Dr. Hıfzı Nuri, 1922 Kayseri Sancağı,
Ekonomik Sağlık ve Sosyal Durumu, (Osmanlıcadan çeviri ve sadeleştirme 1995); Kayseri ve

Sivas’ın Çağdaşlaşmasında Vali Ahmet
Muammer Bey, (2008); Vicdan, Fenomen
Yayınları, Erzurum 2012; Tarih Felsefesine
Giriş, Fenomen Yayınları, Erzurum 2012; “Kayseri Basınında Vali İzleri: Ahmet Muammer
Bey”, Tarih İçinde Kayseri Basını, Erciyes
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazeteciler
Cemiyeti, Kayseri 2012; Bohur İsrail, Arap

Âlemi Medeniyetinde Felsefe: İslam Dünyasında Klasik Felsefe, (Osmanlıcadan çeviri ve

sadeleştirme), Fenomen Yayınları, Erzurum
2012.
YAYIN KURULU

Mehmet Durdu Karslı

KARSLI, MEHMET DURDU
Öğretim üyesi, eğitim bilimci (Kayseri/
Bünyan, 08 Ekim 1962-). Sıvgın Köyü
İlkokulunu (1972), Kadı Burhanettin
Ortaokulunu (1975) ve Kayseri Teknik
Lisesini bitirdi (1979).
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Bölümü’nden mezun oldu (1985). Dicle
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi
oldu (1987). Yüksek lisans ve doktorasını
1990 ve 1994 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim
Dalı’nda tamamladı. Bu arada Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü’ne öğretim
görevlisi olarak geçti (1993). Doktora
sonrası aynı yerde yrd. doç. kadrosunda
öğretim üyesi oldu (1994). Yine aynı
bölümde doç. oldu (1997). Daha sonra
sırayla Akdeniz Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde (1999), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde (2001) ve Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde (2002)
öğretim üyeliği yaptı. 2003-2008 yılları
arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde prof. unvanıyla
çalıştı ve ardından Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesine geçti (20082012). Hâlen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesinde

görev yapmaktadır. Bulunduğu yerlerde
yönetim kurulu üyesi, bölüm başkanı,
yüksek okul müdürü, dekan yardımcısı,
fakülte dekanı ve rektör yardımcısı olarak idari görevler üstlendi. Çeşitli bilimsel süreli yayınlarda editör ve hakem
olarak görev almaktadır.
Eserleri: Yönetsel Etkililik (2004);
Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2005);
Sınıf Yönetimi (bölüm yazarı) (2004);
Etkili Okul Yöneticiliği (2006); Eğitim
Bilimlerine Giriş (2007); İlköğretimde
Sınıf Yönetimi (2009); Türkiye’de
Öğretmen Yetiştirme (bölüm yazarı)
(2011); Davranış Bilimleri (bölüm yazarı) 2013.
YAYIN KURULU

KARSU TEKSTİL FABRİKASI
Kayseri’nin ilk büyük müteşebbislerinden biri olan Arif Molu*’nun öncülüğünde bir araya gelen yirmi beş kişinin beş
yüz bin lira sermaye taahhütüyle 1973
yılında çok ortaklı bir anonim şirket olarak kuruldu. Daha sonra civardaki köylülerin ve yurtdışında çalışan işçilerin de
katılımıyla ortak sayısı artırıldı. Aynı yılın
sonunda Arif Molu’nun bir kaza sonucu
vefatı üzerine tüm çalışmalar oğlu Dr.
Sait Molu*’nun öncülüğünde yürütüldü.
1973 yılının sonunda Kayseri-Ankara
karayolunun 23. kilometresindeki bir
arazi üzerinde fabrika binalarının inşaatına başlandı. Makineler Amerikan EximBank kredisi ile Amerika’dan satın alındı
ve montaj işlemlerinden sonra 1976 yılının sonuna doğru iplik üretimine geçildi.
Çeşitli bürokratik engeller, 1970’li yılların anarşi ortamı ve siyasi istikrarsızlık
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nedeniyle çok zor geçen birkaç yıldan
sonra 1982-83 yılından itibaren KARSU
başarılı olmaya başladı ve birçok tevsi
yatırımı yapmak suretiyle 1980’li yılların
sonuna doğru Türkiye’nin en büyük iplik
fabrikalarından biri hâline geldi. 1995
yılında Sermaye Piyasası Kurulunun
izniyle halka açık bir şirkete dönüştü ve
hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başladı.
1995 yılında Avusturya kökenli Lenzing
firması ile işbirliği yapan KARSU, doğal
elyaftan ‘modal’ iplik üretimine geçti.
Bunu izleyen yıllarda ürünlerini çeşitlendirdi ve özel iplikler üretmeye başladı.
2000’li yılların başında Türk tekstil sektöründe ve 2008 yılından itibaren de
tüm dünyada yaşanan ekonomik krizi
başarıyla atlatarak Türk ve dünya tekstil
sektöründe önemli bir ‘marka’ kimliğini
kazandı.
Kuruluşundan itibaren KARSU yönetim
kurulu başkanı olan Dr. Sait Molu, 2012
yılı genel kurulunda “onursal başkan”lığa
seçildi ve kardeşi Metin Molu yönetim
kurulu başkanı oldu.
Uzun yıllar Türkiye’nin en büyük 500
sanayi kuruluşu arasında yer alan
KARSU, hâlen 600 kişiye iş imkânı sağlamakta ve üretiminin % 30-40 kadarını
dünyanın değişik ülkelerine ihraç etmektedir
MEHMET ŞAHİN

KARTAL, AHMET
Öğretim üyesi, edebiyatçı (Kayseri/
Pınarbaşı, 1968-). İlk ve orta öğrenimini
Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden bölüm ve fakülte
birincisi olarak mezun oldu (1992). Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski
Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı (1993). YÖK
ve MEB’in ortaklaşa yaptığı YLS sınavını
kazanarak yurt dışında yüksek lisans ve
doktora yapma imkânı elde etti (1994).
Ancak çeşitli sebeplerden dolayı gidemedi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde Prof. Dr. Cihan Okuyucu’nun danışmanlığında Şeyh Baba Yûsuf-ı

Sivrihisarî Kitâb-ı Mahbûbiyye (İnce-

leme-Metin) isimli çalışması ile yüksek
lisansını (1994), Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Mustafa
İsen’in danışmanlığında Osmanlı Medeniyetini Besleyen Kültür Merkezleri
(XI. Asırdan XVI. Asrın Sonuna Kadar
Türk Edebiyatı ve Fars Edebiyatının
Münasebetleri) isimli çalışmasıyla da
doktora öğrenimini tamamladı (1999).
2002’de doçent, 2008’de profesör oldu.
16 yıl Kırıkkale Üniversitesinde görev
yaptı. Hâlen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölüm başkanıdır. Evli
ve dört çocuk babasıdır.
Makalelerini Arayışlar, Bilig, Bilim
Yolu (Kırıkkale Üni. SBE Dergisi),
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,
Journal of Turkish Studies (Türklük
Bilgisi Araştırmaları), Türk Dili ve
Edebiyatı Makaleleri, İlmî Araştırmalar, Türk Kültürü, Türk Kültürü İncelemeleri, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı gibi
dergilerde yayımladı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından yayımlanan Türk
Edebiyatı Tarihi ve Anadolu Selçuklu
ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından
neşredilen Türk Dünyası Edebiyat Tarihi ile Azerbaycan Türkçesiyle Bakü’de
yayımlanan Türk Edebiyatı Tarihi’nde
yayımlanmak üzere bazı bölümler kaleme aldı. Çeşitli uluslararası ve ulusal
sempozyumlarda bildiriler sundu.
Eserleri: Klâsik Türk Şiirinde Lâle
(Ankara 1998); Şeyh Baba Yûsuf-ı
Sivrihisârî, Mevhûb-ı Mahbûb (İnceleme-Metin-Sözlük-İndeks) (Eskişehir
2000); Tuhfe-i Remzî (Manzum Farsça-Türkçe Sözlük) (Ankara 2003); Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı
Tarihi (A. Atillâ Şentürk ile birlikte)
(İstanbul 2004); Basîrî ve Türkçe Şiirleri (Ankara 2006); Eski Türk Edebiyatı
Tarihi (A. Atillâ Şentürk ile birlikte)
(İstanbul 2007 ), Eski Türk Edebiyatı
Tarihi Metinleri (A. Atillâ Şentürk ile
birlikte) (İstanbul 2009 ); Klâsik Dönem
Osmanlı Nesri (Cihan Okuyucu ve M.
Fatih Köksal ile birlikte) (İstanbul 2009);
Lügat-i Nâcî, Muallim Nâcî (Ankara
2009), Şiraz’dan İstanbul’a, TürkFars Kültür Coğrafyası Üzerine Araş-
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tırmalar (İstanbul 2008), Ahmet Atillâ
Şentürk Armağanı (M. Mahur Tulum ile
birlikte) (İstanbul 2013), Doğu’nun Uzun
Hikâyesi, Türk Edebiyatında Mesnevi
(İstanbul 2013), Uluğ Bir Çınar: İmâm
Mâturîdî, Uluslararası Sempozyum
Tebliğler Kitabı -28/30 Nisan 2014
Eskişehir- (İstanbul 2014).
YAYIN KURULU

Mehmet Kartal

KARTAL, MEHMET
Öğretim üyesi, kimyacı (Kayseri/ Pınarbaşı/Han Köyü, 5 Mart 1948-). Sınavla
Mimar Sinan İlköğretmen Okuluna
(Pazarören ) girdi (1964). İzmir Yüksek
Öğretmen Okulu ve Eğe Üniversitesi Fen
Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nden
mezun oldu (1968-1973). Bilecik’te kimya
öğretmenliği yaptı (1973-1974). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Anorganik Sinai
Kimya Dalı’nda yüksek lisansını (1975),
ardından doktorasını tamamladı (1982).
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesine yrd. doç. olarak atandı
(1985). Sonra doç. oldu (1989). 1996
yılında prof. unvanını aldığı aynı üniversitede bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Çok sayıda kongre ve sempozyumda
çalışmalarını sundu. Ayrıca kimya ve
kimya eğitimiyle ilgili olarak yayımlanmış eserleri vardır. “Kimya Deneyleri”
adlı kitap çalışması basım aşamasındadır.
YAYIN KURULU

KASİR HASAN EFENDİ
Kadı (Kayseri, ? – Konya, Ekim 1687).
Temel tahsilini tamamladıktan sonra
Fikrî Ahmed Efendi’den mülazım (stajyer) oldu. Daha sonra 40 akçelik medreseden mezun olarak önce İzmir’de Faik
Paşa Medresesine tayin edildi (16371643). Bundan sonra İstanbul medreselerinden Tûti Latif (1643- 1644), Hacı
Hasanzade (1644- 1645), Rum Mehmed
Paşa (1648- 1651) Medreselerinde görevlendirildi. Ardından da Fethiye Sinan
Paşa, Koca Mustafa Paşa, Sahn-ı Semân,
Edirne Bayezîdiyesi, Pîrî Paşa, Siyavuş
Paşa Sultanı, İsmihan Sultan Medreselerinde müderrislik yaptı. Manisa, Medine,
Konya ve Diyarbakır’da kadılık yaptı ve
en son tekrar Konya kadılığına tayin edildi. Konya’da medfundur.

Kaynakça: Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Dönemi Kayseri Ulemasından Birkaç Sima”, KYTBS2,
s. 340.
SELMA GÜNAYDIN

KASKİ (KAYSERİ SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin su ve
kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
amacıyla 14 Aralık 1989 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. KASKİ’nin
görevi; şehre yeteri miktarda ve üstün
kalitede su vermekle birlikte kullanılmış
sularla yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılmasıdır.
Şehir genelinin içme suyu temininin %
100’ü, atık suyun da % 97’si toplanarak
atık su arıtma tesisinde arıtılır. Atık su
azot, fosfor ve karbon eliminasyonu yapılarak Sarımsaklı Deresi’ne sulama suyu
niteliğinde deşarj edilir. İçme suyu, Erciyes Dağı’nın 2500 ile 3916 metre arasındaki yükseklikten eriyen kar sularıyla
beslenmekte olan Sarımsaklı ve Karasaz
Havzaları’ndan temin edilir. Sarımsaklı
Havzası’ndan yılda 50 milyon m3/yıl
içme suyu alınmaktadır. Karasaz Havzası’ndan da 2004 yılında DSİ 12. Bölge
Müdürlüğünce yapılan fizibilite ve projelendirmeye göre kente 85 milyon m3/yıl
su tahsis edilmiştir. 2014 yılı itibariyle kişi
başına düşen su tüketim miktarının 148
litre/gün olmasına karşılık içme suyunun
günlük ortalama kişi başına 165 litre/gün
olarak verilebileceği belirlenmiştir. 1997
yılında başlayıp 2012 yılında tamamlanan İçme Suyu Temini ve Rehabilitasyonu Projesi kapsamında yapılan araştırmada kent şebekesinde su kaybının %
50’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca kullanım ömrü on yılı aşan su
sayaçlarının da % 17-20 arasında eksik
ölçtüğü belirlendi. Şehir, yedi su dağıtım
bölgesine ayrıldı ve 100 yıllık bir ömre
sahip olan duktil boru döşeme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bina bağlantıları
(servis borusu) polietilen ve çelik borularla yenilenerek su sayaçları değiştirildi.
Yapılan bu çalışmalar sonrasında su
kayıp oranı % 16’lara kadar geriledi. Tüm
dünyada gelişmiş şehir belediyelerinin su
şirketlerinde kullanılan ve “su vanaları-
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nın uzaktan kumanda edilmesine” imkân
sağlayan SCADA sistemi, Kayserililerin
hizmetine sunuldu.
Atık Su Arıtma Tesisi
KASKİ, çevre sağlığını ve temizliğini
düşünerek şehrin atık sularının sağlıklı ve
güvenli bir şekilde uzaklaştırılıp deşarjının yapılması, Kızılırmak ve üzerinde
bulunan barajların kirlenmesinin önüne
geçilmesi için Almanya’dan Hazine
garantisiyle sağlanan dış krediyle Boğazköprü mevkisinde atık su arıtma tesisi
kurdu. 2003 yılında faaliyete geçen atık
su arıtma tesisi 134.055 m2si çamur
depolama alanı olmak üzere 369.490 m2
saha üzerine kuruldu. Tesis sayesinde
yüzeysel ve yer altı suları kirlilikten korunarak çevre dengesi sağlandı.
İçme Suyu Projeleri
2050 yılında şehir nüfusunun 1 milyon
575 bin olması beklenmektedir. Bu yıllarda Kayseri’nin içinde bulunduğu kuşakta
küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliği, buna bağlı olarak da sıcaklık, yağış ve
kar örtüsünde olumsuz değişiklikler
öngörülmektedir. Bu durumu dikkate
alan KASKİ Genel Müdürlüğü 2008
tarihinde Cumhuriyet Üniversitesiyle birlikte uluslararası bir panel düzenledi. Bu
panelde ortaya çıkan değerlendirmeler
üzerine DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan proje KASKİ ve İller Bankasınca revize edilerek kentin 2050 yıllarına kadar içme suyunu temin edecek olan
Dokuzpınarlar Projesi gündeme alındı.
Şehrin 50 yıllık su ihtiyacı planlandı.
Erciyes Dağı eteğinde bulunan Dokuzpınarlar mevkiinde yapımı 2010 yılında
tamamlanan içme suyu tesisini başarılı
bir şekilde sonuçlandırdı. Yıllık 85 milyon m3 içme suyu elde edilmesi planlanan mevkide açılan 24 adet su kuyusundan kentin 2050-2070 yılına kadar olan
su ihtiyacının karşılanması beklenmektedir. Erciyes Dağı*’nın eteklerinde bulunan Kayseri, Türkiye’de içme sularının
tamamının yer altı sularından karşılandığı örnek şehirlerden biridir. İçme suyunun kalitesi ve sağlığı, TÜRKAK akredite
belgeli KASKİ laboratuvarında düzenli
bir şekilde denetimden geçirilmektedir.

Yeni çıkan 6360 sayılı Kanun'la hizmet
alanı il sınırlarını kapsar oldu. Mart 2014
tarihinden itibaren de 11 ilçe, yaklaşık 33
belde ve 382 mahalleye dönüşecek köy,
hizmet alanına dâhil edildi.
Kaski Spor Kulübü
1986 yılında Türk Eğitim Derneği Kayseri Koleji Mezunlar Derneği yönetiminin
bir kulüp kurma düşüncesiyle kapanmak
üzere olan Terminalspor’u devralarak
adını TED Kayseri Koleji Spor Kulübüne, renklerini de lacivert-kırmızıya
dönüştürmesiyle kuruldu. Kulüp önceleri Kayseri amatör futbol liginde mücadele verirken daha sonra futboldan çekilerek basketbol sporuna ağırlık verdi.
Basketbolun yanı sıra amatör olarak
kayak, yüzme, okçuluk gibi branşlarda da
faaliyet gösterdi. Basketbol şubesi 20052006 sezonunda Türkiye Bayanlar 1.
Ligi’ne çıkmış ve ilk defa Kayseri’de
bayan basketbolunda bir ilki gerçekleştirmiştir. 2006-2007 sezonunda PlayOff’ta ve Tadım Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadı. Birinci lige çıktıktan
sonra ligin iddialı takımlarından biri oldu.
2007-2008 sezonunda isim sponsorluğu
alarak adı Panküp TED Kayseri Koleji
oldu ve Eurocup Müsabakaları’nda ülkemizi başarıyla temsil etti. 2008-2009
sezonunda Play-Off’ta çeyrek final oynadı. 2009-2010 sezonunda Kayseri Şeker
Fabrikası bünyesine geçip Panküp
Şekerspor adıyla ve yeşil-beyaz renklerle
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Kaskispor (yeni adı AGÜ Spor) 2012-2013 Sezonu basketbol takımı ve yöneticileri

1. Lig'e devam etti. 2011-2012 sezonunda
da başarılı olan takımımız, ligi 4. olarak

Nuh Mehmet Kaşıkçı

bitirdi ve Eurocup Müsabakaları’na katılma hakkı kazandı. Kurum kimliği kazanan takım, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde
ve Eurocup Müsabakaları’nda başarılı bir
sezon geçirdi. Eurocup Avrupa Şampiyonası’nda final oynadı. Avrupa 2.liği, Türkiye liginde 3.lüğü kazandı ve Play-Off
Müsabakaları’na katılarak yarı finale yükseldi. Kaskispor 2012-2013 sezonunda da
başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye
Kupası’nda çeyrek final ve Eurocup’ta ise
final maçında 11.500 kişilik seyirci rekoru
kırarak Avrupa’da kendisinden bahsettirdi. 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi’nde
mücadele kararı alan Kaskispor, geçen
senenin Avrupa Ligi şampiyonu olan
Rusya’nın Ekaterinburg şehri ve takımının ev sahipliğinde bir kez Eurolig’de
oynayıp sekizli finallere kaldı. İki kez de
Eurolig’de ikinci olarak Kayseri’nin adını
başarıyla duyurdu. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kaskispor, 05 Ağustos 2014 tarihinde yapılan
olağanüstü genel kurul sonrasında Abdullah Gül Üniversitesine geçti ve adı “AGÜ
Spor” olarak değiştirildi.
KASKİ Genel Müdürlerinin adları ve
görev süreleri: Mustafa Ülker (30 Tem-

muz 1990-20 Ocak 1995), Mustafa Bulut
(07 Mart 1995-20 Ekim 1996), Mustafa
Yalçın (09 Aralık 1996-11 Ocak 1999),
Hidayet Atasoy (18 Ağustos 1999-17 Aralık 2002), Ender Batukan (18 Aralık
2002-).
		

HASAN SELMAN ÖZTÜRK

KAŞIKÇI, NUH MEHMET
Kayseri milletvekili, eczacı (Kayseri,
1930- 4 Ekim 2010). Kayseri’nin tanınmış “Kaşıkçı” ailesindendir. Cumhuriyet
İlkokulunu ve Kayseri Lisesini bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulundan mezun oldu (1954).
Dönüşünde, uzun yıllar başında bulunacağı Güneş Eczanesini açarak çalışmaya
başladı. Sosyal faaliyetlere aktif bir şekilde katıldı. Kayseri'nin eğitim hayatında
önemli bir hizmet olan TED Kayseri
Kolejinin kurucularındandır. Ayrıca
Kayseri Belediyesi Meclis Üyesi, Kayseri
ve Civarı Elektrik TAŞ Müdürler Kurulu
üyesi, Çinkur, Meysu, Kayseri Yem Fabrikalarında kurucu veya yönetim kurulu
üyesi oldu. Bir dönem Kayseri Ticaret
Odası başkanlığı da yaptı. Kayseri Eczacılar Odası Haysiyet Divanı üyelerindendi. Politikayla da ilgilendi, Adalet Partisi
il başkanlığı yaptı (1960). İbrahim Özbıyık* ile birlikte ANAP’ın kurulmasında
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yer aldı (1983). XVII. (1983-1987) ve
XVIII. (1987-1991) Dönemlerde Anavatan Partisi’nden Kayseri milletvekilliği
yaptı. Milletvekilliği esnasında 3096
sayılı Kanun görüşülürken imtiyazı elinden alınan elektrik şirketinin tekrar imtiyaza kavuşmasını sağlayan “ünlü” geçici
maddenin metne girmesini sağladı. Türk
Parlamenterler Birliğinin İstanbul şubesi
üyesi oldu. Evli ve üç çocuk babasıydı.
KADİR ÖZDAMARLAR

KATI, M. ATA
Yazar (Kayseri/ Pınarbaşı, 1930-). İlkokulu Pınarbaşı’nda, ortaokul ve liseyi
İstanbul’da bitirdi. Ankara Hukuk Fakültesinin son sınıfından ayrıldı. Sosyal
Bilimler Yüksek Okulundan mezun oldu.
1953’te Silahlı Kuvvetler saflarına katıldı.
29. Piyade Alayı’nda ve Kara Harp Okulunda öğrenci kısım amiri olarak görev
yaptı. Ardından atandığı Personel Okulunda Muhafız ve Hizmet Bölük Komutanlığında, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığında altı yıl; Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda ve 39. Tümen'de üç yıl;
kıdemli binbaşı rütbesiyle 1974 yılında
atandığı Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığında yedi yıl bulundu. Yedi yıl da
Kara Kuvvetleri Disiplin Mahkemesi
başkanlığını yürüttü. Bu arada Cumhuriyet ve Anıttepe Liselerinde de yedi yıl
millî güvenlik dersi öğretmenliği yaptı. 2
Ekim 1981’de kendi isteğiyle kıdemli
albayken emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu genel başkanlığı yaptı.
Askerî, tarihî konularda ve Çerkez kültürüyle ilgili yayımlanan pek çok makalesi
bulunmaktadır. 21.Yüzyıl’da Pınarbaşı
dergisinin başyazarıdır.
Kaynakça: 21.Yüzyıl’da Pınarbaşı, S. 1, Mayıs
2000.
NURKAL KUMSUZ

KATIRCI, ŞERİFE
Yazar (Kayseri / Develi, 1955-). Akagündüz İlkokulu (1967), Gülveren Ortaokulu
(1970), Sincan İmam-Hatip Lisesi (1973),
Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nü bitirdi. Millî Gençlik Vakfı Suffe Kültür ve Eğitim Merkezi'nde idareci ve
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radyo programcısı olarak görev yaptı
(1981). İlk yazısı “Açlık”, Zaman gazetesinde yayımlandı (1986). Diğer çalışmaları Mektup, Millî Gazete, Zaman, Akit,
Ahsen, Kadın ve Aile gibi dergi ve gazetelerde yer aldı (1986-96). Türkiye
Yazarlar Birliği, Develi Yardımlaşma
Derneği, Millî Gençlik Vakfı üyesidir.
Eserleri:
Kayıp Aranıyor (Oyunhikâye, 1990); Müslüman Kadının Adı
Var (Roman, 1989); Adı Müslüman
(Deneme, 1991); Aslında Aşk Var (Deneme 1999).
Kaynakça: Işık, TEKAA, C. 5, s. 2079.
ERDOĞAN MURA

KATIRCIOĞLU, ALİ NEŞET
Belediye başkan vekili (Isparta, 1876-15
Aralık 1953). Kayseri’de 23 Şubat 1933-15
Mayıs 1933 tarihleri arasında belediye
başkanlığı yaptı. Kayseri Belediye Başkanı Necmettin Feyzioğlu*’nun görevinden
istifa etmesi üzerine Kayseri’de mektupçu olarak (Bir ilin yazı işlerinden sorumlu
olan müdür konumundaki kişi) görev
yapan Katırcıoğlu, yaklaşık üç ay Kayseri
Belediye Başkanlığı görevini vekâleten
yürüttü. Başka bir ile tayini çıkınca belediye başkanlığından ayrıldı.
Kaynakça: Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s.
104; Şükrü Öztürk, Tek Parti Dönemi Kayseri

Belediyesi ve Belediye Başkanları (19231946), Erciyes Üniversitesi (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi), s. 59.

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

KATIRCIOĞLU, SALİH FEHMİ
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 13 Ekim
1959-). İlk, orta ve lise eğitiminden sonra
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi (1982). Mezuniyet sonrası Rize
Çayeli’nde Sefalı Sağlık Ocağında çalıştı
(1982-1984). İhtisasını Türkiye Yüksek
İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp
Damar Cerrahisi Bölümü’nde tamamladı (1984-1989). Doçent oldu (1997).
Hâlen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği klinik şefi olarak görev yapmaktadır. Evli ve
iki çocuk babasıdır.
Pek çok akademik çalışmasıyla birlikte
Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bilim Ödülü
(1992), Prof. Dr. Reşat Garan Kardiyoloji Bilim Dalı Araştırma Ödülü (1995),
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Kalp Damar Cerrahisi Bilim Ödülü
(1996), Türk Kardiyoloji Derneği Araştırma Ödülü birinciliği (1997), X. Ulusal
Vasküler Cerrahi Kongresi Genç Araştırmacı birincilik ödülü (2000), Prof. Dr
Siyami Ersek Bilim Ödülü (2000) gibi
ödülleri bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

Katıroğlu (Hatıroğlu) Camii
planı (çizim: İ. Özkeçeci)

KATIROĞLU (HATIROĞLU) CAMİİ
Şehir merkezinde, dış kale surlarının bir
kapısı olan Boyacı Kapısının* batısında,
Hacımansur Mahallesi*’nde yer almaktadır. Ortada merkezî bir kubbe, doğu ve
batısında birer kanattan ibaret olan caminin kesin olarak yapılış tarihi belli olmasa da bazı kayıtlara dayanılarak XIII.
yüzyıl sonlarında Moğol emirlerinden
Hatıroğlu Eşref tarafından yaptırıldığı
belirtilmektedir. Yapı malzemesi olarak
sarı renkli yonu, Gesi taşı ve kısmen de
kaba yonu taş kullanılmıştır. Cami, halk
arasında “Katıroğlu” veya “Katırcıoğlu”
adlarıyla da anılmaktadır. (Katır, Türkçede güçlü, kuvvetli manasında olup Dulkadır ismi de bu mana ile bağlantılıdır.)
Hatıroğlu Camii plan bakımından Ortaçağ Türk Dönemi yapılarında görülmeyen bir düzenlemeye sahiptir. Merkezî
kubbeli yapı uygulamasının Kayseri’deki
bilinen ilk örneğini oluşturur. Ancak
Anadolu Selçuklu mimarisinde merkezî
kubbeli mescit-cami uygulamasına pek
rastlanılmamakla birlikte tek kubbeli
mescitlerin yapıldığını görüyoruz. Öyle
ki önünde bir son cemaat mahalli dahi
bulunan bu tür mescitler, Konya’da sayı
bakımından oldukça fazla olmasına karşın Kayseri’de pek yoktur. Selçuklu mescitlerinin genellikle kübik hacimlerden
oluşmasına karşılık, Hatıroğlu Camii’nin
doğu ve batısında bulunan kanatlar bu
özelliği bozar. Böylece mekânda merkeze doğru bir yönelme sağlanmıştır. Bilinen mescitler genellikle XIII. yüzyıl başlarına ya da ortalarına tarihlenir. Ancak
1279 tarihli Harput Arap Baba Mescidi’nde harimin iki yanında tonozlu kanatların bulunması Hatıroğlu Camii ile benzerlik taşıdığını gösterir.
Caminin kuzeydeki giriş cephesi önünde
bulunan çeşmesi ve buraya kadar olan
duvarı yakın zamanda yıkılmıştır. Son

Katıroğlu (Hatıroğlu) Camii, XX. yüzyıl başı
(TTK Arşivi)

cemaat mahalli olarak kullanılan bu bölümün doğu duvarı daha düzgün yapılmıştır. Son cemaat mahalli, kubbeli bir
bölümle buranın gerisinde sonradan
yapılmış ahşap çatılı bir mekândan ibarettir. Ahşap çatılı bölüm son onarımlar
sırasında tamamen kaldırılmıştır. Günümüzde ise ortada iki sütunla duvarlar
arasına atılan sivri kemerlere oturan üç
kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş elemanı olarak pandantifler kullanılmıştır.
Merkezî kubbeyi doğu ve batıda taşıyan
kemerlerin bindiği ayaklar, son cemaat
mahalline doğru çıkıntı yapmaktadır. Son
cemaat mahallinin doğusunda, Osmanlı
Dönemi'nde yapıldığı bilinen minareye
girişi sağlayan kapı bulunmaktadır. Minare harime doğru girinti yapmış, böylece
harimin doğu tarafını daraltmıştır. Batı
cephesinin duvarı son cemaat mahalline
doğru devam etmekte ve cephede dikdörtgen pencereler harime açılmaktadır.
Güney cephesi caminin en hareketli cephelerinden birisi olup cephe üzerinde
farklı aralıklarla yerleştirilmiş dört adet
pencere bulunur. Bu cephede harimde
kubbeyi taşıyan ayaklar ile mihrap nişi
beden duvarından dışarı doğru taşkınlık
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yapar. Merkezî kubbenin batısında bulunan çapraz tonozla örtülü kısmın duvarı
düzgün bir biçimdeyken doğudaki çapraz
tonozla örtülü bölümün duvarı kuzeye
doğru açı yaparak eğimli bir biçimde
devam eder. Caminin doğu cephesi düzgün olmayan bir düzenlemeye sahiptir.
Bu cephedeki duvarlar kuzeye doğru
daralarak devam ettiğinden yamuk bir
form ortaya çıkmıştır. Yine bu cephede
iki adet dikdörtgen pencere vardır.
Harime kuzeydeki son cemaat mahallinden girilmektedir. Kapı dikdörtgen bordürlerin oluşturduğu, iç içe geçmiş dört
süsleme kuşağından oluşmuştur. Tek
parça taştan söveli ve basık kemerli kapının üzerinde iki bölümlü ve üç satır
hâlinde boş kitabe panosu vardır. Yine
taç kapının üzerinde ikinci bir pano yeri
daha varsa da burası da boştur. Taç kapının iki yanında son cemaat mahalline
açılan pencereler basık kemerli olup
etrafları basit oval silmelerle çevrilmiştir.
Harimin üzeri kuzey ve güneyde duvarlara, doğu ve batıda ise kemerlere binen
merkezî kubbe ve buna iki yanında
(doğu-batı) çapraz tonozla örtülü yan
kanatlardan oluşan bir plan sistemine
sahiptir. Merkezî kubbeye geçiş elemanı
olarak pandantif kullanılmıştır. Kubbe
dışarıdan bir kasnağa oturur gibi gözükürse de içeride kasnak olmadan doğrudan beden duvarları ve kemerlere oturur.
Mihrabının etrafını üç sıra silme kuşağı
çevreler. Nişin üst kısmı altı sıralı mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Minber mermerden olup sonradan yapılmıştır. Cami
içinde tıpkı dışında olduğu gibi süsleme
unsurlarına yer verilmemiştir.
Caminin yapım tarihini, yaptıranı ve
mimarını gösterir kitabesinin olmadığını
yukarıda belirtmiştik. Ancak camiye
ismini veren Hatıroğlu Eşref, Moğol
emirlerinden olup Selçuklu hizmetinde
ve Kayseri beylerbeyliğinde bulunmuştur. Yine Selçuklu Devleti tarafından bir
ara Memluklulara karşı sınır muhafızlığına da tayin edilmiştir. Hatıroğlu Şerafeddin* olarak bilinen bu kişi daha sonraları
Moğol saflarından ayrılarak Memluklular tarafını tutmuş ve Memluk Sultanı
Baybars*’ın Moğollara karşı sefer düzenlemek üzere Anadolu’ya gelmesine de

Katıroğlu (Hatıroğlu) Camii (S. B. Akbaş)

neden olmuştur. Hatıroğulları’nın Kayseri’de bağımsız olarak hüküm sürdükleri
tarih, 1275-1277 yıllarıdır. Bu tarihler dikkate alınırsa caminin bu yıllarda, bir ihtimal olarak da 1276 yılında, yaptırıldığını
belirtebiliriz.
Şehrin tarihsel gelişim süreci içerisinde
Moğolların Kayseri’yi tahribiyle birlikte
dış kale surları önemini kısa da olsa kaybetmiştir. Kentin XII. yüzyıl sonlarından
itibaren batı tarafta başlayan gelişme çizgisi, güneye doğru XIII. yüzyılın ikinci

Katıroğlu (Hatıroğlu) Camii kitabesi
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Dünyamızdan Hoş Sedâlar II, Ankara 2008;
Satoğlu, Ansiklopedi; Çınar, Musiki Yolcuları,
s. 94.
		

Katıroğlu (Hatıroğlu) Camii içi (Özbek - Arslan, KTKVE)

yarısından sonra kaymaya başlamıştır.
Boyacı Kapısı’na tabi olan camii de bu
süreç içerisinde yapılmış olmalıdır.
Hatıroğlu Cami H 1251 (M 1835) yılındaki
depremde büyük zarar görmüş, 1866’da
tekrar onarılarak ibadete açılmıştır.
Ahmet Nazif Efendi*, caminin bitişiğinde
sıbyan mektebinden bahsederse de
bugün mevcut değildir.
Şaban Kavafoğlu

Kaynakça: Erkiletlioğlu, KT; A. Nazif, Mir’ât
(Palamutoğlu).
OSMAN ERAVŞAR

Fikret Kavafoğlu (A. Satoğlu,
Kayseri Ansiklopedisi)

KAVAFOĞLU, FİKRET
Şair, yazar (Kayseri, 1927-). Kayseri Lisesini, İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu (1956) ve Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinin Basın ve Yayın Yüksek Okulunu bitirdi. Kısa bir süre İstanbul dergi ve gazetelerinde çalıştı.
1950’den sonra Kayseri İl Basımevi
müdürlüğü yaptı. 27 Mayıs 1960
İhtilali’nden sonra günlük siyasi gazete
Sabah’ı çıkardı. Gazeteyi Ankara’ya nakletti (1965). Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Yayınlar Şube Müdürü oldu. Daha sonra
Başbakanlığın çeşitli kademelerinde
görev aldı. Devlet Bakanlığı danışmanıyken emekliye ayrıldı. Şiir ve yazıları pek
çok dergi ve gazetede yayımlandı. Bazı
şiirleri bestelendi. Aynı zamanda ud çalmakta ve musiki ile uğraşmaktadır.
Eseri: Değirmen (şiir, 1972).
Kaynakça: Abdullah Satoğlu, Kayseri Şairleri, Ankara 1970; Abdullah Satoğlu, Edebiyat

NURKAL KUMSUZ

KAVAFOĞLU, ŞABAN
Nakşibendi tarikatı halifelerinden, tüccar
(Kayseri, 1900- 25 Şubat 1972) . Dilaverpaşa Mahallesi’nde doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Mevhibe Hanım’dır.
Kavafoğulları’ndandır. İlk tahsilini
mahalle mektebinde yaptı. Seyyidzade
Mehmed Efendi’den Kur’an öğrendikten
sonra Melikgazi Medresesine kaydoldu.
Külekçizade Hacı Ali Efendi* ve Hacı
Torun Efendi*’den dersler okudu. Medreseyi bitirdikten sonra tasavvufa yatkınlığı
nedeniyle Nakşibendi tarikatına bağlandı. Kur’an hocası Seyyidzade Mehmed
Efendi kızı Rubbiye Hanım’la evliliğinden dört çocuğu oldu. Kapalı Çarşı-Sipahi Pazarı’nda halı-kilim ve yün-yapağı
ticareti yaptı. Eşinin ölümü üzerine 1943
yılında evlendiği Şahnur Hanım’dan da
üç çocuğu oldu.
Nakşibendi tarikatının Kayseri temsilcisi
(halifesi) oldu. Müritleriyle haftada bir,
evlerde sohbet toplantıları yapardı.
Hacca gitmesi nedeniyle “Hacı Şaban
Efendi” adıyla bilinir. Vefatı üzerine Asri
Mezarlık’a defnedildi.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 132-133; Kayseri
Nüfus Müdürlüğü Arşivi; 09 Ağustos 2012 tarihinde aile fertleriyle yapılan görüşme.
MUSTAFA IŞIK

KAVAKLI KÖYÜ KİLİSESİ
Eski adıyla Rumkavak olarak bilinen yerleşimde XX. yüzyıl başlarında 90 Ortodoks hane bulunuyordu. Köyde bugün
cami olarak kullanılan kilise, kaynakların
adını Aziz Basileos Kilisesi olarak verdiği
yapı olmalıdır. Avlu duvarında bulunan
Rumca mezar taşı, yapının 1886’dan
sonra yapıldığını düşündürmektedir.
Avluya, çan kulesinin altına yerleştirilen
kapıdan girilir. Üç nefli bazilikal planlı
kiliseye ise batısındaki kapıdan girilmektedir. İkişer sütunla neflere ayrılan naos,
doğuda dışa taşan yarım daire planlı
apsisle sonlanmaktadır. Ancak apsis,
depo olarak kullanılmak üzere sonradan
örülen duvarla kapatılmıştır. Girişin iki
yanındaki merdivenlerle galeriye ulaşıl-
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Kavaklı Köyü Kilisesi doğu cephesi

maktadır. 1982’de kuzey nefinin üzerine
kadınlar için galeri eklenmiş; bu bölüme
çıkış, özgün galeriye ulaşan kuzey merdiveniyle sağlanmıştır. Bezeme ögesi
bulunmayan cephelerde yer alan kare
pencereler, bölgedeki pencere tipolojisi
için oldukça farklıdır.
Beşik tonozlarla örtülen yapının kırma
çatısı sonradan kiremit kaplanmıştır.
Volkanik kesme taş ve kaba yonu örgünün birlikte görüldüğü duvarlarda yer yer
mermer de kullanılmıştır. Çan kulesi,
kuleye çıkan merdiven ve avlu duvarında
da mermer parçalar mevcuttur. Bugün
ahşap kaplı olan zeminin de mermer
olduğu öğrenilmiştir. Mermerin bu kadar
yoğun kullanılması -özellikle de küçük ve
sade bir köy kilisesinde- Kayseri için alışılmadık bir durum olmakla birlikte
doğal yapı malzemesinin Kapadokya’nın
genel karakterinden ayrıldığını gösteren
bir durum olarak değerlendirilmelidir.
Nitekim köy, Kayseri’deki diğer yerleşimlerden çok, yakınındaki Akdağ, Sızır,
Çat gibi Yozgat ve Sivas’a bağlı yerleşimlerin coğrafi ve mimari karakterini taşımaktadır.
Yapı, yeni işlevi dolayısıyla bir kısmına
yukarıda değinilen müdahaleler görmüştür. Girişe demir doğramalı bir camekân
yapılmış, bu kısmın döşemesi karo mozaik kaplanmış, avlunun güneybatı köşesine minare, içeriye mihrap ve minber

eklenmiş, duvar ve sütunların alt kısmına
lambri kaplanmıştır.
Kaynakça: A. Levidis, Yıllık 1905, Fener Rum
Patrikhanesi Yayını, İstanbul, s. 145; Ş. Güngör
Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19. Yüzyıl
Kiliseleri ve Korunmaları İçin Öneriler, (İTÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi) İstanbul
2007, s. 135, 136.
ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

Kavaklı Köyü Kilisesi çan kulesi
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KAVGACIZADE OSMAN USTAOĞLU bk.
USTAOĞLU, OSMAN

Osman Kavuncu
(V. Altınkaya Arşivi)

KAVUKÇUZADE HACI NİYAZİ EFENDİ
Müftü, imam-hatip (Kayseri,?- 1834?).
Doğum tarihi bilinmemektedir. Lakabından “Kavukçuzade” ailesine mensup
olduğu anlaşılmaktadır. Mahalle mektebi
ve medrese tahsilinden sonra müderris
olmaya hak kazanmıştır. Hacı Bekir
Paşa’nın Kayseri mutasarrıfı olduğu
dönemde, 1818 senesinde Hükûmet Dairesi Camii’ni yaptırmış, imam-hatipliğini
Niyazi Efendi’ye vermiştir. Müftü Hisarcıklızade Mustafa Efendi*’nin yaşlanması
nedeniyle ilk defa 1820 tarihinde müftü
oldu. 1827 yılında Kayseri müftülüğüne
Hisarcıklızade Salim Efendi* atanmış
ancak Kavukçuzade 1832 yılı Recep ayında ikinci defa müftü olmuştur. Yerine
tekrar Hisarcıklızade Salim Efendi’nin
atanması bu konuda bir rekâbet yaşandığı ihtimalini göstermektedir.
Hacca gittiği, “Hacı Niyazi” lakabından
anlaşılmaktadır. 1834 tarihli Temettuat
Defteri kayıtlarına baktığımızda, Gülük
Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Ayrıca
bu kayıt, o tarihte yaşadığını gösterir. Bu
yüzden, kaynaklarda ölüm tarihi olarak
verilen 1821 tarihi yanlış olmalıdır. Bu
durumda 1834 yılı sonrasında vefat
etmiştir. Kavukçuzade Hacı Niyazi Efendi, Gözübüyükzade İbrahim Efendi*’nin
(Ö. 1837) çağdaşlarındandır.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler) , s.
58, 112; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 32,
170–171; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 218; Güven,
Kayseri’de Mecmualar, s. LXXVI; Kayseri
Temettuât Defteri I, hzl. İsmet Demir, 2. baskı,
Kayseri 1998, s. 266.
MUSTAFA IŞIK

A. Murat Kavuncu
(M. Kınık Arşivi)

KAVUNCU, MURAT
Bağlama sanatçısı ( Kayseri, 1939-Kayseri, 2001). Amcası Osman Kavuncu*’nun
bağlamasını çalarak musikiye başladı.
Emmi* ve Osman Kavuncu onun bağlama çalmasına yardımcı olmuşlardır.
1958 yılında genç bir delikanlıyken Kayseri tavrı ile çok güzel bağlama çalmaya
başladı. Bu yıllarda rahmetli Emmi’nin
tüm repertuvarını banda alarak onu taklit
etti. Belediye konservatuvarının kurulmasında ve sonrasında büyük emeği
geçti. Burada Kayseri türkülerinin asıl

özelliklerini ve Kayseri tezene tavrını
birçok sanatçıya, konservatuvar öğrencilerine öğretti. 1990’lı yıllarda bir süre
sanat faaliyetlerine ara verdi. Repertuvarında bulunan bazı Kayseri türkülerini
Şaban Uyan derledi. Bu türküler içinde
aslı olduğunu iddia ettiği Gesi Bağları
türküsünün farklı bir versiyonu da vardır.
Eserlerinden bir diğeri de kendisine ait
olan Varın da Bakın Sandığında Nesi
Var türküsüdür.
Kaynakça: Mehmet Kınık, Kayseri’de Halk
Müziği ve Kayseri Türküleri, Ankara 2011, s.
71; Çınar, Musiki yolcuları s. 95.
			

YAYIN KURULU

KAVUNCU, OSMAN FEVZİ
Belediye başkanı, Kayseri milletvekili
(Kayseri, 1918-Kayseri, 11 Kasım 1966).
Tacıkızıl Mahallesi*’nde doğdu. Babası
Sadık Efendi Hoca’nın oğlu Murat Efendi, annesi ise Akçakayalızade Esad Bey’in
kızı Ulviye Hanım’dır. Bedenî açıdan
oldukça ufak tefek görünümlü olan
Kavuncu, ömrü boyunca 45-50 kilo ağırlığında olmuş ve çocukluğunda geçirdiği
hastalık nedeniyle de sağlık açısından
hiçbir zaman yeterince iyileşememiştir.
Eğitiminin ilk üç yılını Terakki Mektebinde, dört ve beşinci sınıfları ise İnönü
İlkokulunda okudu. Orta eğitimini
tamamladıktan sonra liseyi Kayseri Lisesinde bitirdi (1935). İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan mezun oldu.
Kayseri’ye dönüşünde Kayseri Tayyare
Fabrikası'nda muhasebe şefi olarak göreve başladı.
Sosyal meselelere olan ilgisiyle Tek Parti
Dönemi’nin baskılarıyla mücadele
düşüncesi onu Uçak Fabrikası’ndan istifa
edip Doğruyol* gazetesini çıkartmaya
yöneltti. Gazetesinde Kayseri’deki bir
stokçu-vurguncu çetesini tespit edip
ortaya çıkardı ve hırsızları valinin, onu da
İçişleri Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nı da
Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun koruduğunu söyledi. Hatta bizzat Başbakan’ın
huzuruna çıktı ve iddialarını yineledi.
Başbakan Saraçoğlu’nun, “Sayın Kavuncu, bu söylediklerinizi ispat edip altına da
imzanızı atar mısınız?” diye sorması üzerine, “Ne imzası beyefendi, kalıbımızı
basarız.” diye cevap verdiği söylenir.
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Doğruyol gazetesi başlangıçta CHP içindeki problemlerin ve huzursuzlukların
giderilmesi için çıkarılıyorken Demokrat
Parti açıldıktan sonra muhalif bir gazeteye dönüştü. Gazetede dönemin Emin
Molu*, Emekli General Hüseyin Hüsnü
Emir Erkilet*, Servet Dindoruk (Hacıpaşaoğlu*), Behçet Kemal Çağlar* vb. Kayseri’nin ileri gelen fikir ve siyaset adamlarının yazıları basılıyordu. Gazete, zamanın valisinin baskılarına maruz kaldı.
Kayseri’de Doğruyol gazetesini çıkarırken ülke çapında çıkan Son Havadis ve
Ahmet Emin Yalman’ın çıkardığı Vatan
gazetelerinin de Kayseri temsilciliği ve
muhabirliği ile sesini Türkiye çapında
duyurmaya çalıştı.
1950’de yapılan mahalli seçimlerde belediye başkanı oldu ve bu görevini 1957’de
milletvekili oluncaya kadar devam ettirdi. 9 Eylül 1950-7 Şubat 1954 ve 7
Şubat 1954-17 Eylül 1957 tarihleri arasında iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı yapan Osman Kavuncu’yu en çok
etkileyen insanların başında kendisinden
önce belediye başkanlığı yapan Emin
Molu geliyordu. Emin Molu’dan sonraki
Belediye Başkanı Sait Koçak*’la da irtibata geçerek belediyeciliği ve Kayseri’nin
eksiklerini en ince ayrıntısına kadar
öğrendi.
3 Eylül 1950’de yapılan yerel seçimlerde,
32 kişilik Kayseri Merkez Belediye Meclisi üyeliklerini Demokrat Parti listesi
kazandı. O günkü seçim sistemine göre
belediye başkanını meclis üyeleri kendi
aralarından seçeceklerdi. Avukat Enver
Aktan ve Osman Kavuncu başkanlık için
aday oldular. Sonuçta meclis üyelerinin
çoğunluğunun oyunu alan Kavuncu, başkanlığa seçildi.
Türkiye’deki yerel yönetimleri araştıran
Türkiye Ortadoğu Amme Enstütüsü profesörlerinden Hanson, “Osman Kavuncu’yu görmemiş ve tanımamış olsaydım,
Türkiye’de yaptığım çalışma sıfırdan ibaret kalacaktı. Bu kadar büyük parasızlık
ve imkânsızlıklar içinde meydana getirilen eserler bir zekâ mahsulüdür.” diyordu. Hanson İstanbul, İzmir gibi yerleri
gezdiğini ve başkanların hep parasızlıktan bahsettiğini hâlbuki Kavuncu’nun
hizmetten bahsettiğini söylemiştir.
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Osman Kavuncu, A. Menderes'e faaliyetleri hakkında bilgi verirken
(V. Altınkaya Arşivi)

İllustration dergisi başyazarı M. Paul
Mousset, Kavuncu ile görüştükten sonra
“Türkiye’de birçok büyükle tanıştım fakat
Kavuncu bunların içinde en aydın ve en
zekilerden birisidir.” diyordu. Osman
Kavuncu’nun zirveleşen şahsiyetinin
altında onun belediye başkanlığı makamını kendi yükselişi için bir hedef değil
topluma hizmet için bir mekân olarak
görmesi ve o makama bir dava adamı
olarak gelmesi etkilidir. Onun zamanında belediye, bir zihniyet değişimine gitmiş, halktan aldığı vergiler ve cezalarla
memur maaşı ödeyen belediyecilikten
halkın emrinde ve hizmetinde belediyecilik anlayışına geçilmiştir.
Onun zamanına gelinceye kadar Kayse-

Osman Kavuncu sazı ile. (Sağdan Sola): Rifat Gönen, Elia Kazan, Vali Ahmet
Kınık’ın bulunduğu topluluk
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ri’de yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmezdi. Halk, evine belki de yüzlerce
metre mesafedeki çeşmelerden su doldurup götürüyordu. Çarşı, pazar pislik
içinde; evler harap, şehir alabildiğine
bakımsızdı. Belediye başkanı olduğunda
belediyenin bütçesi bir milyon lirayken
bir yıl sonra on dört milyon lira oldu.
İstimlak ve imar faaliyetleriyle Kayseri’nin görünümünü değiştirip evleri istimlak edilen fakir halka, halk tipi ucuz
konutlar inşa ettirdi. Kimi zaman istimlakler yoluyla konut yıkımları gerçekleştirildi. Vatandaşların mağdur olmamaları
için Sahabiye Mahallesi’nde onlar için
ucuz evler inşa edildi. 1950’li yıllarda
Kayseri’de kötü kokulara sebep olan hayvan besiciliği yapılan yerlerin şehrin dışına taşınması için Erkilet* ve Argıncık
yolları üzerinde Yeniçandır ve Yenipervane köylerini teşekkül ettirdi. Belediyenin yaptığı imar faaliyetleriyle şehrin
güzel bir görünüme sahip olmasını sağlamak yanında belediyecilik faaliyetlerinin
yürütülmesi için de devletten yardımlar
almaya çalıştı. Osman Kavuncu’nun devletin belediyeden alacakları konusunda
hep söylediği bir söz vardı: “Babanın
oğuldan alacağı mı olur? Devlet baba
bizim elimizden tutmazsa biz nasıl kalkınırız? Hele şu alacaklarının üzerine bir
kalem çekelim”. İşte bu gibi sözlerle devlet ricalinin sempatisini kazanmaya çalışırdı. Kayseri Çevreyolu, İstanbul
(Osman Kavuncu) ve Sivas Caddeleri’nin
açılması konusunda Adnan Menderes’in
Kayseri’ye gelişinde (1955) ondan yardım
istemiş, bu yolların belediye sınırları
içinde bulunması sebebiyle devlet yardımı yapılamayacağını öğrenince Adnan
Menderes’e, “Siz, karayolları müdürüne
talimat veriniz, biz onunla anlaşırız.”
demişti. Ankara’ya gidişinde belediye
sınırları içerisinde olmasına rağmen bu
yolların devlet yolu olduğu konusunda
karayolları müdürünü ikna etmiştir. Böylece bu yollar, çevresindeki yerlerin
istimlakiyle hizmete açılmıştır.
Osman Kavuncu’nun gayretleriyle Kayseri’de Şeker Fabrikası*’nın açılması hem
ekonomik katkılarıyla hem de istihdam
alanındaki etkileriyle Kayseri’nin çok
önemli bir işletmeye sahip olmasını sağ-

Osman Kavuncu milletvekilliği sırasında Kim
dergisinin kapağında (S. B. Akbaş Arşivi)

ladı. Kayseri’de onun döneminde su ihtiyacının giderilmesi konusunda da çok
önemli bir adım atıldı. Kayseri’de evlere
ilk defa bu dönemde su verilmeye başlandı. Kayseri, 1950’li yıllara gelindiğinde elektrik ihtiyacını 1929 yılında faaliyete geçen Bünyan’daki Hidroelektrik Santrali sayesinde karşılıyordu. Fakat bu
santral çok yetersiz kalıyor; halk, elektrik
kesintisinden bunalıyordu. 1954’te projesini hazırlattığı Sızır Hidroelektrik Santrali’nin, yedi yıllık bir çalışma ve 70 milyon liralık bir maliyetle 1961’de faaliyete
geçmesi ile Kayseri ve çevresi elektrik
konusunda rahatladı.
Sosyal meselelerle yoğun bir şekilde
uğraştı. Fakir fukaranın aç ve açık kalmaması için özel bir çaba gösterdi. Bu maksatla ramazanlarda fakirlere iaşe dağıtıldı. Kışın ücretsiz odun, kömür dağıtımı
gerçekleştirildi. Döneminin önemli belediyecilik faaliyetlerinden biri de şehir
mezarlığının yapılmasıdır. 1953 yılında
Taşlıburun mevkiinden Hacılar yolu istikametine yolun sol tarafı mezarlık yeri
olarak hizmete açıldı. Bu dönemden itibaren şehrin her tarafına yayılmış olan ve
kötü bir görünüm arz eden mezarlıklara
ölü defnedilmesi yasaklandı. Kavuncu
döneminin önemli sosyal ve kültürel faaliyetlerinden biri de daha sonra şehir
stadyumunun yapılacağı yerin (Bugünkü
Forum Kayseri’nin bulunduğu saha)
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istimlakinin gerçekleştirilip beden terbiyesine tahsisidir.
Kayseri Sanayi Bölgesi’nin (Eski Sanayi)
inşa edilmesi ve sanayinin burada oluşturulması (1950-1954 ) konusunda da kendi
zamanından en az elli yıl ileriyi gördüğünü söyleyebiliriz. 1950’lerde birçok esnaf
ve sanayicinin sanayi bölgesinin şehrin
dışında olduğu ve sanayi işletmelerinin
işlemeyeceği yollu sızlanmalarına rağmen inşa edilen sanayi bölgesi, iş yerleri
o günden bu yana Kayseri’ye hizmet
eden ve pek çok müteşebbisin ve ustanın
yetişmesini sağlayan adeta bir okul
olmuştur. Kayserili sanayicilerin yeni
yapılan sanayi bölgesine naklini mecburi
tutmuş ve sonunda kredi sağlanması
konusunda da bir oyun oynayarak o
zamanki Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a,
anlaştığı bazı sanayiciler aracılığıyla kendisini şikâyet ettirmiştir. Sanayiciler Celal
Bayar’a belediyenin kendilerini sanayi
bölgesine taşınmaya mecbur ettiğini
ancak para olmadığını söyleyince Celal
Bayar başkana dönerek, “Başkanım, ne
dersin bu şikâyetler hakkında?” diye
sordu. Kavuncu, “Efendim, emrediniz,
T.C. Emlak ve Kredi Bankası bu insanlara beş yılda geri ödemeli kredi çıkarsın.”
demişti. Aynen onun söylediği gibi yapıldı; esnaf ve sanayici, kolay ödeme
imkânlarıyla iş yerlerine sahip oldu.
Osman Kavuncu’nun bir özelliği de
musikiye olan ilgisidir. Kayseri’nin kendine özgü tatlı nağmelerini, türkülerini
sazı ve sözü ile en iyi icra edenlerden
biriydi. Nitekim TRT Radyosunun “Yurttan Sesler” programını yöneten Muzaffer
Sarısözen ile tanışıp Kayseri türkülerinin
radyo repertuvarına alınmasını sağladı.
Bugün, Türkiye çapında dinlenen birçok
Kayseri türküsünü Osman Kavuncu derlemiştir. Kayserili saz üstadı Emmi* için
ömrü boyunca çaba sarf etmiştir. Hatta
Yassıada’da verilen cezayı çekmek için
geldiği Kayseri Cezaevi’nden tahliye
olduğunda Emmi’yi ekonomik olarak
desteklemek için bir gece tertibi için önayak oldu. Kayseri âşığı bir insan olan
Osman Kavuncu, Gazeteci Ahmed Emin
Yalman’ın, “İstanbul’da sabah yatağından her kalkan karşısında denizi görür.”
diyerek övünmesi üzerine, “Kayseri’de

KAV

/ 21

[1461]

de sabah yatağından her kalkan Erciyes’i
görür; aşka gelir, şevke gelir.” demiştir.
Tarih, kültür ve sanat faaliyetlerini yakından takip eden Kavuncu, 1954’te Albert
Gabriel*’in Ahmet Akif Tütenk’in tercüme ettiği Kayseri Türk Anıtları isimli
tarih kitabının basılmasını sağladı. Bu
kitap, Kayseri’deki Selçuklu ve Osmanlı
eserlerini anlatan önemli bir eserdir.
1957 seçimleri öncesinde Adnan Menderes Kayseri’yi ziyaret etmiş ve Merkez
Lokantası'nın balkonundan halka hitap
etmişti. Halka, “Kavuncu! Kavuncu!”
diye tezahürat yaptırmıştı. Halkın karşısında konuşmaktan çekinen Kavuncu bir
köşeye sinmiş, tezahüratın dinmesini
beklemiştir. Ancak Menderes onu kucaklayıp balkona çıkarmış, koskoca meydan
dünyada eşine az rastlanır bir şekilde
alkış tufanıyla inlerken rahmetli Menderes onu halka takdim etmiştir.
Osman Kavuncu’nun çeşitli konu ve
zamanlarda söylediği kendine özgü bir
ifadesi vardır; “nazik mesele”. O, toplum
önünde konuşulması mahzurlu olan bir
konu için “nazik mesele” tabirini kullanırdı. Ancak bu tutumundan onun bir
konuyu tartışmaktan kaçındığı anlamı
çıkarılmamalıdır. O, evini yıkacağı insanların gönlünü alarak evlerini boşalttırırdı.
Baba ocağından ayrılacak insanların
gönül rızalarıyla evlerini boşaltmaları
onun için nazik bir meseleydi. Mahsulün
kıt olduğu bir zamanda, Kayseri’ye ancak
birkaç gün yetecek kadar unun olduğunun kimse tarafından bilinmemesini sağlamak onun için nazik bir meseleydi. Tek
Parti Devri'nde devletin resmî arabasıyla

Osman Kavuncu Yassıada mahkemesi sonrası Kayseri Cezaevi’nde-1961
(Karakaya, Anımsamalar)
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eşini de yanına alıp şehri dolaşan Vali
Nazım Günesen*’in arabasının önüne
yatıp makam arabasıyla aile gezintisi
yapılamayacağını söylemiş olması da o
günün şartlarında nazik bir meseleydi. 27
Ekim 1957 Genel Seçimleri’nde Demokrat Parti listesinden adaylığını koyarak
Kayseri milletvekilliğine seçildi. XI.
Dönem Kayseri milletvekili oldu. Meclis
kürsüsüne pek fazla çıkmamış olmakla
birlikte çalıştığı komisyonlarda zekâ,
bilgi ve fikirleriyle Türkiye’ye hizmet etti.
Bir defasında Sivas Milletvekili Yalçın
Kocabay ülkedeki salgın hastalıklardan
bahsedip özellikle bağırsaklardaki parazit hastalıklarının önlenmesi için pastırma ve sucuk imalatının durdurulmasını
isteyince söz alıp kürsüye gelmiş ve
“Muhterem arkadaşlar! Benden evvel
konuşan arkadaşımız iktisatçı olduğu
hâlde, ihtisası dâhilinde bulunmayan bir
konuda tamamen hatalı, uygulandığı
zaman da ülkemiz ekonomisine ciddi
zararlar verecek bir konuda konuşunca
ben de söz alarak birkaç dakikanızı daha
işgale mecbur oldum. Bu konuda Veteriner Ord. Prof. Süreyya Aygün, dinlediğim kadarıyla ve okuduğum bilgiler
dâhilinde pastırmanın etin gıdai kuvvetini ve kıymetini en iyi şekilde muhafaza
eden bir yiyecek olduğunu, çemen ve
sarımsağın bütün parazit ve mikropları
öldürdüğünü söylüyor.” demişti.
1960 yılının Nisan ayında kurulan
TBMM Tahkikat Komisyonunun on beş
kişilik heyetine seçildi. 27 Mayıs 1960
günü Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke
yönetimine el koyan darbeciler onu
Ankara’daki evinden alarak önce Harp
Okuluna sonra da diğer Demokrat Parti
yöneticileri ve milletvekilleriyle beraber
Yassıada’ya sevk ettiler. Yassıada’da yargılanan Osman Kavuncu’nun 15 Eylül
1961’de verilen kararla yedi sene müddetle ağır hapsine ve ömür boyu toplum
hizmetlerinden alıkonulmasına karar
verildi. Yassıada’da darbecilere ve sözde
mahkemeye karşı cesur ve pervasız tutum
ve davranışlarıyla dikkat çekti. Cezalarının infazı için diğer Yassıada mahkûmlarıyla birlikte Kayseri Bölge Cezaevine
gönderildi. Cezaevinde diğer mahkûmların moral olarak en büyük destekçisi
oldu. 2 Ekim 1962’de sağlık sebebiyle

tahliye edildi. Ölünceye kadar da siyasetle pek uğraşmayıp sigortacılık yaparak
geçimini sağladı. Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde vefat etti.
Cumartesi günü öğle namazını müteakip
tabutu Türk bayrağına sarılı olarak binlerce Kayserili hemşehrisinin omuzlarında şehir mezarlığına getirilip buradan
ebediyete uğurlandı.
Kaynakça: Abdullah Satoğlu, Kayseri’nin
Efsane Adamı Osman Kavuncu, 2. Baskı,
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1977, s. 16-17, 23-25,
36-38, 39-40, 48-49, 52; “Osman Kavuncu”, Satoğlu, Ansiklopedi; Erkiletlioğlu, Geniş
Kayseri; Önder, KBT, s. 175-176; İlhan Tekeli, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (19231990), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
2009; Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 141, 156;
Şükrü Öztürk, Tek Parti Dönemi Kayseri Bele-

diyesi ve Belediye Başkanları (19231946), Erciyes Üniversitesi (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi); TBMM Albümü, C. 2, s. 731.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

KAY TV
17 Mart 1995 tarihinde Kayseri Orta Anadolu Radyo TV Yayıncılık Ticaret San.
AŞ olarak yayınına başladı. Yerel ve karasal yayın yapan TV’nin ilk yayın yönetmeni Recep Bulut* oldu. Çok ortaklı
olarak kurulan şirketin resmî ortaklarını
Recep Bulut, Mustafa Uğur Altuner, Eşref
Boyraz, Ali Aydın, Erdal Yıldırım temsil
etti. Kay Radyo ile Kayseri Haber* gazetesi adlı günlük yerel gazete de bu bünye
altında yayın yaptı.
2009 yılında şirket ortaklarının çoğunun
hissesini Av. Olcayto Özhan’a satması ile
birlikte şirketin ortaklık yapısı değişti.
Kay TV yeni bir grubun uhdesine geçti.
Zekeriya Ergüneş, Mustafa Çelik, Yunus
Güner üçlüsü tarafından şirketin % 85’lik
hissesi satın alındı.
Yeni ortaklar Kay TV’yi Bahar Caddesi'nden Farabi Caddesi’ne taşıdı. Kay
TV’nin kurucusu ve yayın yönetmeni
olan Recep Bulut da hisselerini yeni
ortaklara devrederek şirketin hem ortaklığından hem de yayın yönetmenliğinden
ayrıldı.
Gazeteciler Cemiyeti* eski başkanlığını
ve Erciyes TV*’nin uzun yıllar yayın
yönetmenliğini yapan Veli Altınkaya*
yeni yayın yönetmeni olarak Kay
Grup’un başına geçti.
YAYIN KURULU

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

KAYA, ADNAN MENDERES
Yazar, öğretmen (Kayseri/Tomarza,
1969-). Hollanda’da işçi olan babasının
ailesini bu ülkeye götürmesi sebebiyle
ilkokulu Amsterdam’da okudu. Daha
sonra ailesiyle birlikle Türkiye’ye göç etti
ve Kayseri’ye yerleşti. Taşçıoğlu Kur’an
Kursu'nda bir yıl hafızlık eğitimi aldıktan
sonra ortaöğrenimine Kayseri Merkez
İmam-Hatip Lisesinde devam etti (19821989). Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1994).
Çeşitli dershanelerde tarih öğretmenliği
ve Dadaloğlu Derneğinde yöneticilik
yaptı. Askerlik görevi için Hakkâri
Çukurca’ya gidince orada “Kürtleşen
Avşarlar” konusuyla ilgilendi.
Eserleri: Avşar Türkmenleri (2004);

Hakkâri, Tarihi Konuşan Bir Kent
(2010); Aşar Kültür Coğrafyası ve
Halk Kültürü, (Yaşar Kalafat ve Mustafa
Aksoy ile birlikte), (2013).
S. BURHANETTİN AKBAŞ

KAYA, ALİ
Öğretim üyesi, maliyeci (Kayseri, 1 Ocak
1955-). Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinden mezun oldu (1978). Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğretim görevliliğine atandı
(1982). Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı
(1984-1986). İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde doktorasını verdi
(1992). Bundan sonra yardımcı doçent
(1993), doçent (1999), profesör (2005)
unvanlarını aldı. Lisan eğitimi ve akademik çalışmaları sürerken Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu Yurt Dışı Servisinde ve
özel sektörde serbest mali müşavir olarak
çalıştı.
1994-2008 yılları arasında Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ticaret
Odası başkan danışmanlığı, Kayseri
Sanayi Odası danışmalığı yaptı. 2006
yılında yeminli mali müşavir olarak atandı. İdari görev olarak İktisadi ve İdari
Programlar Bölüm Başkanlığı yaptı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürü oldu (2003). Hâlen bu görevini sürdürmektedir. Kızılay Kayseri şube üyesi,
Türk Ocağı Kayseri Şubesi Hars Heyeti

başkanlığı, TEMA Erciyes Üniversitesi
sorumlusu, Aydınlar Ocağı Denetim
Kurulu üyeliği, KOSGEP Eğitim Danışmanı ve Yörtürk Vakfı Yön. Kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Pek çok bilimsel dergide makaleleri
yayımlandı. Sempozyumlara ve panellere
katılıp bildiri sundu. Seri konferanslar
verdi.
Eserleri: Büyükşehir Belediyeleri ile
İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler,
(1996); İdari Yapımızdaki Bağımsız ve
Düzenleyici Üst Kurullar, (2005); Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı, (2005);
Girişimcilik ve Kobi Yönetimi, (2005);
Yönetimde İnsan İlişkileri, (2006);
Kayseri Girişimciliğinin Sırları (2013).
			

KAY

Adnan Menderes Kaya

YAYIN KURULU

KAYA, HASAN
Öğretim üyesi, fizikçi (Kayseri/Sarız/
Değirmentaş Köyü, 1969-). İlkokulu aynı
köyde tamamladıktan sonra Kayseri
Kadı Burhanettin Ortaokulunu (1985) ve
Kayseri Lisesini bitirdi (1988). Aynı yıl
girdiği Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun
oldu (1992). Erciyes Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim
Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve bu programdan mezun oldu (19931995). Doktora eğitimini, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’nda “İkili Ötektik Alaşımların
Doğrusal Katılaştırlması ve Mekaniksel
Özelliklerinin İncelenmesi” isimli tez
çalışmasını sunarak tamamladı (2001).
Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi
olarak çalışmaya başladı (1993). Aynı
bölümde yardımcı doçentliğe atandı
(2001). Erciyes Üniversitesin Eğitim
Fakültesi Fen Bilgisi Eğitiminde göreve
başladı (2007). Aynı yıl doçent, 2013
yılında profesör unvanı aldı. Yoğun
madde fiziği, malzeme bilimi, fizik eğitimi ve fen bilgisi eğitimi alanlarında uluslararası indekslere giren hakemli dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi,
ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi bulunmaktadır. Evli ve üç
çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU
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Kayaaltı Camii planı
(çizim: S. M. Topçu)

Kayaaltı Camii
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KAYAALTI CAMİİ
Develi* merkez (Everek) Yukarı Fenese
Mahallesi Tuğra Sokak’ta bulunmaktadır.
Caminin üzerinde banisini ve inşa tarihini veren herhangi bir kitabe yoktur. Cami,
kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir
plana sahip olup mihraba dik üç sahından oluşmaktadır. Caminin ahşap kirişlemeli tavanı dışarıdan toprak damla
örtülmüştür. Camide inşa malzemesi
olarak cephelerde kaba yonu taşı, üst
örtüde ahşap kullanılmıştır. Caminin
üzeri ahşap tavan üzerine atılan toprak
damla örtülüdür. Caminin doğu ve
kuzey cepheleri sağır bırakılmıştır. Doğu
cephesinin güney kısmı günümüzde
yıkılmıştır. Kuzey cephe batıya doğru
bitişiğinde bulunan yoldan dolayı içeri
girmektedir. Güney cephe, üzerine açılan iki dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir. Batı cephe kuzey köşesinde
yer alan caminin içine girişi sağlayan düz
lentolu kapı, kapı üzerinde yer alan kare
pencere ve cephenin tam ortasında bulunan dikdörtgen bir pencereyle dışa açılmaktadır. Caminin batı cephesine bitişik
yapılan köşk minaresine on beş basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Köşk
minarenin dört kare ayağı sağlam olarak
günümüze ulaşmıştır. Bu kare ayakların
üzeri basit silmelerle hareketlendirilmiş
olup ayaklar üzerindeki külah bölümü
tamamen yıkılmıştır.
Caminin batı cephesinin kuzeyinde bulunan düz lentolu giriş kapısından asimetrik bir plana sahip ön mekâna girilmektedir. Ön mekânın üzeri kuzey, güney doğrultuda atılan ahşap hatıllarla kapatılmış-

tır. Günümüzde üst örtünün bazı bölümleri yıkılmıştır. Girişteki bu küçük ön
mekânın güneydoğu köşesinde yer alan
düz lentolu kapıdan güneydeki dikdörtgen mekâna girilmektedir. Mekânın üzeri
ahşap kirişlemeli tavanla örtülmüş, doğu
ve güney cepheleri sağır bırakılmıştır. Bu
mekân batı cephesinin kuzey köşesine
açılan dikdörtgen bir pencereyle aydınlatılmaktadır. Mekânın fonksiyonu hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır. Ön
mekânın doğusunda yer alan kapıdan
harime girilmektedir.
Harim, 8.60 x 7.00 m ölçülerinde kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir plana
sahiptir. Harim iki sıra hâlinde yerleştirilen toplam dört ahşap direk tarafından
mihraba dik üç sahına bölünmüştür.
Harimin üzeri, kuzey-güney doğrultuda
atılan ahşap kirişlerin üzerine doğu-batı
yönde atılan ahşap hatıllarla örtülmüştür. Ahşap kirişlerin oturduğu direk yastıkları üzerinde oyma tekniğiyle yapılmış
geometrik bezemeler yer almaktadır.
Bunlardan güneyde yer alan iki direğin
yastıkları üzerinde iki yatay şerit hâlinde
diş motiflerinden oluşan oyma süslemeler bulunmakta ve bu şeritler yine oyma
tekniğinde yapılan çapraz iki yivle birbirine bağlanmaktadır. Harimin kuzey,
doğu ve batı cepheleri sağır bırakılmıştır.
Batı cephesinin güney kısmı yıkılmıştır.
Harim, güney cephesi üzerine açılan ve
yanlara doğru genişleyen iki dikdörtgen
pencere ile aydınlatılmaktadır. Doğu
cephesinin üst kısmında beyaz zemin
üzerine lacivert boyalı kalem işi kıvrımdal şeklinde uzanan bitkisel bezeme
kalıntılarına rastlanmaktadır. Batı cephesinin güney ucunda bir madalyon içerisine turkuaz renkli zemin üzerine Arapça
“Ebubekir” yazısı bulunmakta ve pano
içerisinde boş kalan kısımlar kıvrımdallar şeklinde uzanan bitkisel kalem işi
bezemelerle tezyin edilmiştir. Ayrıca
cephenin bazı bölümlerinde lacivert
kalemle işlenmiş çiçek ve kıvrımdal
motifi kalıntıları bulunmaktadır. Bununla
beraber güney cephesinde mihrap nişinin üzerinde aynı tarzda yapılmış kalem
işi bezeme kalıntılarına rastlanmaktadır.
Bu kalıntılar cephelerin tamamen kalem
işi bezemelerle tezyin edildiğini göstermektedir. Harimin cepheleri zeminden
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1.18 m yüksekliğe kadar ahşapla kaplan-

mıştır. Mihrap, güney cephenin tam ortasında yer almaktadır. Mihrap nişi 1.50 m
yüksekliğe kadar ahşap levhalarla kaplanmıştır. Caminin minberi ahşaptan
yapılmış olup herhangi bir sanatsal değer
taşımamaktadır. Kadınlar mahfili harimin kuzeyinde yer almaktadır. Tamamen
ahşaptan yapılmış olan mahfile kuzeybatı
köşesinde yer alan sekiz basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır. Mahfilin
güney bölümü 0.40 m yükseklikte ahşap
korkulukla çevrilmiştir. Cami günümüzde kullanılmamaktadır. Caminin doğu
cephesinin güney bölümü ve üst örtünün
bazı kısımları yıkılmıştır.
Cami üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Fakat caminin yaklaşık 200
m güneybatısında bulunan Dedeman
Çay Camii* ile (plan, malzeme, süsleme,
üst örtü ve taşıyıcı ahşap direkler bakımından) büyük bir benzerlik göstermektedir. Her iki cami de ikişerli sıra hâlinde
dört ahşap direk tarafından mihraba dik
üç sahına bölünmüştür. Her iki yapıda da
ahşap üst örtüyü taşıyan direklerin yastık
başlarında yer alan geometrik süslemeler
aynı karakterde işlenmişlerdir.
Dedeman (Çay) Camii ile olan mimari
benzerliklerden dolayı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Kayaaltı Camii’ni
Dedeman (Çay) Camii’yle (XIX. y.y. son
çeyreği) olan mimari ve tezyinî benzer-

Kayabağ (Darsiyak) Mektebi
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liklerine dayanarak XIX. yüzyılın son
çeyreğine tarihlendirmek mümkündür.
Kaynakça: Topçu, DTE, s. 46-48
SULTAN MURAT TOPÇU

KAYABAĞ MEKTEBİ
Melikgazi ilçesine bağlı bir mahalle olan
Kayabağ’da (Darsiyak*), Taşdirek Sokağı
üzerinde yer alan okul, kuzeyindeki
camiyle birlikte küçük meydanın mimari
donatılarından biri olarak dikkat çekmektedir. Bir ara cami ve okul lojmanı
olarak değerlendirilen bina günümüzde
kullanılmamaktadır. Yapının inşa kitabesi yoktur. Mahalle sakinlerinden edindiğimiz bilgiye göre köydeki eğitim ve
öğretimin 1948 yılında inşa edilen yeni
okuldan önce bu binada yapıldığıdır.
Okul, bodrum kat üzerine tek katlı olarak
inşa edilmiştir. Bodrum kat, kuzey güney
doğrultuda dikdörtgen bir mekân olup
ahşap kirişler üzerine döşenmiş sal taşlarının oluşturduğu düz bir tavanla örtülüdür. Bodrum kata doğu cephe ortasına
konumlandırılmış basık kemerli, düz silmeli yalın bir kapıdan girilmektedir. Bu
mekân doğu cephesine açılan üç, batı
cephesine açılan bir pencereyle aydınlatılmaktadır. Pencereler saçak seviyesine
açılmış olup kare şeklindedir. Birinci
katta oldukça itinalı işçilik gösteren
kesme taş, bodrum katta ise kaba yonu
taş kullanılmıştır.

Kayabağ (Darsiyak) Mektebi
planı (çizim: Y. Özbek)
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Okulun batı cephesi sokaktan dolayı oluşan kırılmalarla üç cepheli olarak tasarlandığından genel plan itibarıyla yamuk
bir düzenleme göstermektedir. Okula girişi sağlayan kuzey cephedeki kapı önünde
altı basamaklı taş merdivenle ulaşılan bir
sahanlık yer almaktadır. Kuzey cephe
ortasına konumlandırılan kapı 0.60 m
derinliğinde küçük bir eyvan içine yerleştirilmiştir. Yanlardan yarım daire profilli
bir silmeyle çerçevelenen eyvan, saçaktan
taşırılmış bir yuvarlak kemerle örtülerek
yapı ölçeğinde anıtsal bir görünüme
kavuşturulmuştur. Yekpare söve ve atkı
taşlarıyla oluşturulan dikdörtgen kapının
üst kısmında yuvarlak kemer formunda
düzenlenmiş demir parmaklıklı pencere
açıklığı dikkati çeker. Lojman olarak kullanıldığı dönemlerde çeşitli tadilatlara
uğramış olan okul, kuzeyden güneye
doğru sıralanmış ve birbirlerine geçit
veren dört mekândan oluşmaktadır. Yapının üzeri 1970’lerde betonarme ile örtülmüştür. Tüm mekânların zemini sal taşı
döşemelidir.
Giriş kapısından geçilen doğu-batı doğrultuda yamuk dikdörtgen planlı ilk
mekânın kuzey duvarı giriş kapısının iki
yanına açılmış simetrik birer pencereyle
boşaltılmıştır. Dikdörtgen boyutlu bu
pencereler diğer pencereler gibi duvar
yüzeyinden çok hafif taşırılmış söve ve
atkı taşlarına sahip olup demir parmaklıdır. Doğu ve batı duvarları birer pencereyle boşaltılmıştır. Bu mekânın güney
duvarında yer alan iki pencere açıklığından doğu taraftakinin kapatılarak iptal
edildiği gözlenmektedir.
Giriş mekânından sonra güney duvarı
ortasına açılan düz lentolu kapıdan girilen bölüm iki dikdörtgen mekân olarak
tasarlanmıştır. Bu mekânlardan doğudakine batı cephe ortasına açılmış bir kapıdan girilmekte olup doğu ve kuzey duvarlarına birer pencere açıldığı gözlenmektedir. Güney cephenin doğu köşesine
açılmış olan ve okulun güneydeki en
geniş mekânına geçit veren kapı iptal
edilerek kapatılmıştır.
Batıdaki mekânın batı cephesi sağır bırakılmış, kuzey cephedeki pencerenin
simetriği olan güney cephedeki pencere
de kapatılarak iptal edilmiştir. Bu
mekânın batı tarafı günümüzde bir

duvarla ikiye bölünerek batıdaki bölüm
hela olarak düzenlenmiştir ve batı duvarına bu düzenlemeden dolayı küçük bir
pencere açılmıştır. Okulun en geniş dersliği güneydeki doğu-batı doğrultulu dikdörtgen mekândır. Doğu ve batı duvarlarına açılan ikişer pencereyle aydınlatılan
bu mekânın güney duvarı sağır bırakılmıştır. Batı tarafı bir duvarla ikiye bölünerek mutfak olarak düzenlenmiştir.
Kitabesi olmayan okulun XIX. yüzyılın
sonları veya XX. yüzyıl başlarında inşa
edildiğini söylemek mümkündür.
YILDIRAY ÖZBEK

KAYABALI, KAMİL
Öğretim üyesi, jeoloji mühendisi (Kayseri/ Felahiye, 1962-). İlkokulu (1972) ve
ortaokulu (1975) Felahiye’de liseyi Kırşehir Öğretmen Lisesinde bitirdi (1978).
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu (1983). Yüksek lisansını
önce Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde (1986) daha sonra da D. School of
Mines & Tech.’de (ABD) tamamladı.
Doktorasını Purdue University’de (ABD)
yaptı (1993). Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü’ne yrd. doç. dr. olarak atandı
(1995). Aynı bölümde doç. oldu (1997).
Yine aynı bölümde profesör unvanını
aldı (2005 ve 2009’da iki kere, mahkeme kararıyla iade ile 3 kez). Hâlen aynı
bölümde görevine devam etmektedir.
Pek çok uluslararası ve ulusal yayında
makalesi, uluslararası ve ulusal bildirisi
ve 22 adet kitap tercümesi bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

KAYASANDIK, AHMET
Yazar, öğretim elemanı (Kayseri/Bünyan,
1964-). 1986’da Atatürk Üniversitesi K.
Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1997 yılı
sonuna kadar Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenliği yaptı. Türkmenistan’da Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezinde
müdürlük yaptı (1993-1996) Yüksek
lisansını Erciyes Üniversitesinde tamamladı (1998). 1998 Haziranında Selçuk Üniversitesinde Türk Dili okutmanlığı görevi-
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ne başladı. Bu üniversitede doktorasını
tamamlayıp hâlen görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: Uygulamalı Türk Dili ve
Kompozisyon Bilgileri (ve diğerleri ile
birlikte) (2002); Konuşma Adabı (2012);
Yazılı ve Sözlü Anlatım (ve diğerleri ile
birlikte) (2012); Efkâr Meclisi (2014).
S. BURHANETTİN AKBAŞ

KAYIR HAN
Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin
Keykubad* zamanında Selçuklu hizmetine giren Harzemlilerin başı.
Alâeddin Keykubad, 1230 yılında
Erzincan’da Yassıçemen’de, Harzemşahlıların Hükümdarı Celâleddin Mengüberti’nin ordusunu mağlup etti. Bunun
üzerine bir kısım Harzemli kuvvetleri,
başlarında Kayırhan olduğu hâlde Selçuklu hizmetine girdi. Lakabı “Hüsameddin” olan Kayırhan (Bazı araştırmalarda
yanlışlıkla “Kırhan” okunmuştur.) Alâeddin Keykubad’ın büyük iltifatına nail
oldu ve Sultan’ın en itibarlı emirleri arasına girdi. Kayırhan da ona sadakatini
son anına kadar devam ettirdi. Bir ara
Keykubad tarafından Sivas valiliğine
tayin edildi.
Alâeddin Keykubad saltanatının son yılı
olan 1237 yılında ümerayı Kayseri’deki
Keykubadiye Sarayı*’nda toplayarak
onlardan, kendisinin yerine büyük oğlu
Keyhüsrev*’i değil ortanca oğlu Kılıç
Arslan’ı tahta çıkarmaları için söz almıştı.
Bu toplantıdan altı ay kadar sonra Ramazan Bayramı’nda yine Kayseri’de Keykubadiye Sarayı’nda yabancı elçilere ve
devletin ileri gelenlerine verdiği bir ziyafet esnasında zehirlenmiş ve kısa sürede
de vefat etmişti. Bunun üzerine vezir
Kemaleddin Kamyar* ve Emir Kayırhan,
Sultan’a verdikleri söze uygun olarak
Keykubadiye Sarayı’nda Kılıç Arslan’ı
tahta çıkarırken şehirde sur içindeki eski
saray Devlethâne*’de emirlerden Sadeddin Köpek, Sultan’ın arzusuna rağmen
büyük Şehzade Keyhüsrev’i tahta çıkardı.
Neticede Keyhüsrev taraftarları ağır basmış ve o, sultan olmuş, bir müddet sonra
da iki erkek kardeşi ve anneleri ortadan
kaldırılmıştır.

Kayırhan’ın hapsedildiği Zamantı (Melik Gazi) Kalesi
(www.kayseripinarbasi.gov.tr )

Köpek’in tavsiyesi üzerine büyük Sultan’a
verdiği sözü tutmak için kendisine muhalefet eden Kayırhan’ı Zamantı (Melik
Gazi) Kalesi*’ne hapsettirdi. Burada ağır
şartlara ve işkencelere dayanamayan
Kayırhan kısa sürede vefat edince adamları çok kalabalık bir grup hâlinde Selçuklu hizmetinden ayrılıp Doğu’ya,
Urfa’ya doğru harekete geçtiler. Bunların
döndürülmeleri için üzerlerine gönderilen Selçuklu ordusunu da mağlup eden
Harzemliler, Urfa’da kendi başlarına bir
idare kurmuşlardır. Elçiler göndererek
devlete dâhil olmaya davet eden II.
Keyhüsrev’in bu isteğini hiçbir zaman
yerine getirmediler ve çevrede yaptıkları
yağmalarla karışıklık oluşturmaya devam
ettiler.
Kayırhan, Kayseri-Sivas yolu üzerinde,
Kayseri’den 20 km mesafede yolun
güneyine bir kervansaray yaptırmıştır.
“Kayırhan” olarak tanınan bu kervansaray sonraki yıllarda tamamen yenilenmiş
ve basit bir yapı şeklini almıştır. Eski
hâlinden hiçbir emare kalmamış ve kitabesi de kaybolmuş olan bu yapı bugün,
özel şahıslar elinde hayvan yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. 1277’de Anadolu’yu Moğollardan kurtarmak üzere Kayseri’ye kadar sefer yapan Mısır Memluklu
Türk Sultanı Baybars, sefer dönüşü Selçuklu Veziri Pervane’nin elçileriyle burada görüşmüştü.
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Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C. I, s. 429-431,
436, 447, 454, C. II, 20-24; Turan, SZT, s. 403411; Nejat Kaymaz, Pervane Muiniddin Süleyman, Ankara 1970.		
MEHMET ÇAYIRDAĞ

Ahmet Hamdi Kayran

KAYNAR KASABASI İLKÖĞRETİM OKULU
Kaynar beldesinde yer alan okul bodrum
üzerine tek katlı olarak inşa edilmiş olup,
günümüzde kullanılmamaktadır. Duvar
köşelerinde düzgün kesme taşın, duvarlarda kaba yonu ve moloz taşın kullanıldığı okul, kuzey cephedeki giriş kapısı
üzerinde bulunan kitabeden anlaşıldığına göre 1934 yılında inşa edilmiştir.
Belde sakinlerinden derlenen bilgiye
göre okul, çevredeki 15 köyün usta ve
işçilerinin ortak çalışmasıyla inşa edilmiştir. Girişin doğu tarafındaki bir kapıdan bodruma geçilmektedir. Bodrum
katta, birinci kattaki koridorun kapladığı
alan kadar bir mekân görülmekte, sınıfların altındaki bölümlere buradan geçilememektedir. Bazı bölümlere sınıflardaki
döşemeye açılmış açıklıklardan girilmektedir. Bodrum kat, kuzey duvarına açılmış üç küçük pencereyle havalandırılıp
aydınlatılmaktadır.
Kaynar Okulu doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı olarak tasarlanmıştır.
Doğu ve batı kanatlar güney ve kuzey
cephelerden biraz daha dışa taşırılmıştır.
Okula kuzey cephenin ortasına açılmış,
yuvarlak kemerli anıtsal olmayan bir
kapıdan girilmektedir. Kapı önünde
dokuz basamaklı merdivenle çıkılan bir
sahanlık yer almaktadır. Sahanlığın üzeri
ikisi kuzey duvara bitişik, dördü bağımsız
kare kesitli toplam altı ince ahşap direğin
taşıdığı üçgen alınlıklı bir sundurmayla

Kaynar Kasabası İlköğretim Okulu

Kaynar Kasabası İlköğretim Okulu planı
(çizim: Y. Özbek)

örtülmüştür. Kapıdan girince geçilen
mekân sınıflara dağılımın yapıldığı doğubatı doğrultuda dikdörtgen bir koridordur. Koridorun kuzey duvarında yuvarlak kemerli dikdörtgen biçimli dört pencere açıklığı görülmektedir. Koridorun
güney kanadında üç sınıf bulunmaktadır.
Yaklaşık aynı ölçülerdeki bu sınıfların
güney cepheleri üçer pencereyle boşaltılmıştır. Sınıflar doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Okulun doğu ve batı
kanadında güney ve kuzey cephelerden
dışa taşırılan bölümlerinde de ikişer sınıf
bulunmaktadır. Buradaki sınıflardan
güney taraftakiler kuzey taraftakilerden
daha büyük olarak tasarlanmıştır. Simetrik olarak yapılan bu düzenlemede güney
taraftaki sınıfların yan duvarına üçer,
arka duvarına da birer pencere açılmıştır.
Kuzey taraftaki sınıfların ise yan duvarında ikişer, ön ve girişe bakan duvarlarında
da birer pencere yer almaktadır. Bütün
pencereler aynı düzende yapılmıştır.
Okulda tüm mekânların üzeri alttan kaplamalı düz ahşap tavanla örtülmüştür.
Üst örtü çinko levhalardan bir çatıyla
kapatılmıştır.
YILDIRAY ÖZBEK

KAYRAN, AHMET HAMDİ
Öğretim üyesi, elektronik ve haberleşme
mühendisi (Kayseri, 1955-). İlköğrenimine Kayseri İnönü İlkokulunda başladı
(1962). Aynı yıl ailesinin İstanbul’a göç
etmesi sebebiyle ilkokulu İstanbul’da
tamamladı. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da
bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu (1977). University of California,
Berkeley’de yüksek lisans (1979), University of London, Imperial College’de doktora (1982) yaptı. National Academy of
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Halid Naci’nin (1875-1927) 1904’de yaptığı Kayseri tablosu

Science bursuyla Naval Postgraduate
School, Monterey, California’da doktora
sonrası çalışmalarını yürüttü ((19821985). Türkiye’ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı (1985). Aynı fakülteye önce
doçent (1987), daha sonra ise profesör
(1993) olarak atandı. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı yaptı (19961999). Hâlen İTÜ Elektrik-Elektronik
Fakültesi Haberleşme Anabilim Dalı
Başkanlığı görevini sürdürmektedir
(1997- ). İTÜ Yönetim Kurulu üyeliği
yapmaktadır (2012). Evli ve bir çocuk
babasıdır.
Eserleri: Analog Haberleşme (2002),
Sayısal Haberleşme (E. Panayırcı ve Ü.
Aygölü ile birlikte) 2004; Bilgisayar

Uygulamalarıyla Sayısal İşaret İşleme
(E. M. Ekşioğlu ile birlikte) 2010.
YAYIN KURULU

KAYSERİ
Kayseri’nin Adları
Kayseri şehrinin kuruluşu ve ilk adı
konusundaki bilgilerin dayandığı kaynaklar oldukça sınırlıdır. Ermeni tarihçisi
Choreneli Moses, Ermeni Kralı Aram’ın
Asur’da kazandığı başarıdan sonra
40.000 piyade ve 2.000 süvari ile
Kapadokya’da Kaisareia denilen yere gittiğini ve kendi soyundan “Mschak” adlı
kişiyi 10.000 askerle birlikte orada bırakıp kendisinin Ermenistan’a döndüğünü,
Mschak’ın burada kendi adına bir şehir
kurup küçük bir duvarla çevirdiğini yazarak yerlilerin bu ismi doğru söylemeyip
şehre “Moschakh” dediklerini söyler.
Bölgedeki çok mühim bir yerleşim yeri
olan Kaneş’in önemini kaybetmesinden
sonra, buranın merkezi olarak devrin
kutsal dağı Argaios’un (Erciyes*) kuzey
eteğindeki Mazaka ön plana çıkmaya
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başlamıştır. Muskilerin bu bölgeye
Taballarla birlikte MÖ XII. yüzyıl ile IX.
yüzyıl arasında gelip yerleştikleri ve merkezlerinin Mazaka olduğu bilinir. Tabal
Devleti’nin önemli bir başşehri olan
“Mazaka” isminin nereden geldiği konusunda çeşitli görüşler vardır. En yaygın
olarak Frig dilindeki “büyük” anlamına
gelen “Mazaloszeus” deyiminden kaynaklandığı söylenmektedir. Şehirde Tanrı
Zeus kültünün yaygın olduğu, antik yazılarla birlikte sikke tasvirlerinden de anlaşılmaktadır. Araştırmacılardan N. Baydur* sikke, küçük buluntular ve Zeus ile
Argaios (Erciyes) kültü arasında ilişki
gördüğünden şehirde Zeus kültünün çok
eskiye dayandığını ve şehrin adının Zeus
ile ilgili olabileceğini söyler. Dolayısıyla
bu adın, Frig dilindeki Zeus anlamına
gelen Mazcus’tan gelebileceği öne sürülmektedir. Bu kelimeyi Persler “Mazak”
olarak telaffuz etmişlerdir. Konstantin
Porphyrogenetus ve Philostorgius gibi
antik yazarlar ise Mazaka’nın Kapadokyalıların ceddi olan Mechus ya da
Mosoch’tan geldiğini, çağdaş yazarlar ise
Tanrıça “Ma”dan gelmiş olabileceğini
ifade ederler. Fakat “Mosoch” adı daha
önce sözü edilen Ermeni “Mschak” ya da
“Muski” adına da bağlanabilir. Ayrıca
Mazaka’nın eski Türkçe bir kelime olan
“Başak”tan geldiği de söylenir. Ermenice
Mazak kelimesinin Grekçeye geçerken
“Mazaka” şeklini aldığı iddia edilir.
Mazaka adının Persçeden geldiği ve şahıs
adı olan “Mazes” ya da “Mazdes”den
ortaya çıktığı başka bir iddiadır. Bizanslı
Etien bildirdiğine göre Yunanlılar
Mazaka’ya “Edes –Laportien” diyorlardı.
E. Forrer ise Pers öncesi isminin “Hilakku” olabileceğini söyler. Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan beldesinde bulunan Japon Arkeoloji Merkezinde incelemelerde bulunan Arkeolog
Nimet Özgüç, “Kayseri ve Aksaray’ın
gerçek isminin “Sinuhtuyu” olduğunu
ileri sürer. Araştırmacı; Kayseri, Aksaray ve Kırşehir’de yapılan kazılarda
önemli medeniyetlerin ortaya çıktığını
belirterek Kızılırmak Vadisi’nin en batı
ucu olarak bilinen Kayseri, Aksaray ve Kırşehir ile birlikte Hitit* kültürünün doğduğu yerin Kızılırmak çevresi

olduğunu öne sürer. Bu ülkenin yerli
halkının Hatiler olduğunu söyleyip Karahıdır beldesindeki Yassıhöyük’te Hati
kültürüne ait bulguları belgeler. Özgüç,
Kaman Kalehöyük’te yapılan kazılarla
burada Hati şehri varlığını bildirerek
Asur krallarından II. Sargon’un
MÖ 705’te Aksaray ve Kayseri bölgesini
zaptettiğini söyler. Kültepe Tabletleri’nde
de “Sinahitu” diye bir şehir ismi geçmektedir. Araştırmacı, burada ‘Kiyaki isimli
kralın memleketi olan “Sinuhtuyu” bulduğunu vurgulayarak böylelikle bu bölgelerin isimlerinin “Sinuhtuyu”yu olduğunu ortaya koyar. Kayseri, bir ara
“Eusebeia” adını da almıştır. Şehrin
Mazaka adını bırakıp Eusebia adını
almasının hangi tarihte olduğu konusunda araştırmalar yeterli değildir. Kaynaklar Mazaka adının, Eusebia adının yanı
sıra Kaisareia adını aldıktan sonra bile
bir süre kullanıldığını gösterir. Stephanus
Byzantius şehirden, “Kapadokya’nın başkenti Kaisareia, eski Eusebia ve Strabon’daki Mazaka” olarak bahseder. Bir
başka kaynakta ise “Birinci Kapadokya’nın başkenti olan bu şehir, Melas
Nehri'nden uzak değildir. Erciyes Dağı’nın eteğinde bulunmaktadır. Buna
Yunanca Eusebeia deniyor. Tiberius
Augustus zamanından önce ise Mazaka
deniyordu.” şeklinde söz ettiği belirtilir.
Dolayısıyla bu adla I. Kapadokya
Krallığı*’nın başkenti olduğu da kaynaklarda ifade edilmiştir. V. Ariarathes’in
(MÖ 160-130) Eusebeia isimli iki şehirle
Nyssia ve Anisa isimli birkaç şehir kurmuş olduğu bilinmektedir. Eusebeia’dan
biri Mazaka, diğeri ise Tyana olup
“Toroslar yanındaki Eusebeia” olarak
anılmıştır. Eusebia, Mazaka’nın çok
yakınında bir Helen şehri olarak kurulmuş ve sonra iki şehir birleştirilmiştir.
Strabon’un Geografika adlı eserinde
şehrin “Mazaka” ve “Eusebia” isimlerinin aynı anda kullanıldığını ve ilave
olarak da “Argaios’un yanında” denildiğini görüyoruz. N. Baydur, V.
Ariarathes’in şehri Helenleştirme çabaları ve başarılarından dolayı bu ismin kralın unvanlarından biri olan “ Eusebes”den
geldiğini savunur. Mazaka adı Eusebia
adını aldıktan sonra resmî bir şekilde
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Strabon’un gözünde Mazaka (K.Demir- S. Çabuk, Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleri, s. 23)

kullanılmamıştır. Çünkü MÖ yaklaşık 36
tarihlerine ait sikkeler üzerinde Eusebia
adının geçtiği belirtilir.
Şehrin “Kaisareia” adını alışı konusunda
tek güvenilir kaynak olarak bildirilen
Sextus Rufus’un eserinde “Kapadokya’nın en büyük şehri olan Mazaka, Kaisar
Augustus’un şerefine Kaisareia adını
aldı.” ifadesi geçer. Kapadokya’nın son
kralı Pontuslu Archelaos (MÖ 36- MS
17), Eusebia’nın adını değiştirerek gönülden bağlı olduğu Roma İmparatoru
Augustus’un unvanına izafeten Kaisareia
koymuştur (MÖ 12-9). Ayrıca Kaisareia
isminin, Sezar’ın Farnekes Savaşı’na
giderken buraya uğraması ve onun şerefine veya şehri tamir ettiren Cladius’un
unvanına izafeten verildiği iddiaları vardır. Bu isim değişikliği Kayseri’de basılmış olan bronz paralarda da gözlenmiş-

tir. Archelaos zamanında “Eusebia” adını
taşıyan en son sikke MÖ 13-12 senelerine
aittir. Kaisareia adı ile basılmış, bilinen
en eski sikke ise MÖ 10-9 senelerinde
aittir. Bu durumda MÖ 12-9 yılları arasında şehir Eusebia adını bırakıp Kaisareia olarak anılmıştır. Şehir bu adla ün
bulmuş ve gelişmiştir. Marcus Aurelius
Dönemi’nde (MS 161-180) sikkelerde
şehrin adı “Metropol Kaisarea” olarak
geçer. “Neokoros” unvanı ise Septimus
Severeus ve Severus Alexander zamanında (MS 193-211) iki defa verilmiş ve Gordian sikkelerinde de zikredilmiştir. Bir
dönem, Julianus Apostata (MS 361-363)
tarafından, şehre ceza olması amacıyla
bu ismin kaldırıldığı ve yeniden Mazaka
adının kullanılmaya başlandığı bilinir.
Anadolu’da aynı adla başka şehirler de
bulunduğu için, burayı diğerlerinden
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ayırmak amacıyla, “Erciyes’in kenarındaki Kaisareia, Kapadokya’nın başkenti
Kaisareia, Anadolu’nun öncü şehri Kaisareia” gibi unvanlar verilmiştir. Ayrıca
“Kapadokya, Galatya, Pontus ve Ermenistan’ın en büyük şehri Kayseri” unvanıyla da anılmıştır. Bir Romalı yazar ise
şehirden “Mater Urbium” unvanınıyla
bahsetmiştir.
Şehrin bugünkü adını alışı VII. yüzyılda
Emevîlerin Kayseri Seferleri*'nden sonraya rastlar. O da “Kaisareia” adının
“Kayseriyye”, “Kayserî”, son olarak
“Kayseri” şeklinde okunuşundan ibarettir. Şehir o tarihten bu yana bu adla anılmaktadır.
Kaynakça: Hüseyin Hüsameddin, Amasya
Tarihi, C. II, Amasya 1986; Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, Ankara 1959; Nezahat Baydur,

Kültepe ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 1970; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri,
Ülke, Gazete Arşivi, 2006; Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (geographika: XII-XIII-XIV),
çev. A. Pekman, İstanbul 2009.

NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

Kayseri’nin Unvanları
Dünyanın her yanında bulunduğu gibi,
Anadolu’da da unvanlı şehirler vardır.
Kayseri, Anadolu’nun unvanlı şehirleri
arasındadır. “Kayser”, Roma ve Germen
imparatorlarına verilen unvandır.
Kayseriyye’nin, Selçuklu Sultanı Alparslan zamanında Türk akınlarına maruz
kaldığını, 1075’te kurulan Türkiye Selçuklu Devleti’nin doğu eyaletinin merkezi olduğunu hatta bu devlet tarafından
Konya ile birlikte hükûmet merkezi olarak kullanıldığını biliyoruz. Orta zamanlar İslam dünyasında önemli şehirlere,
hepsine olmasa bile, özellikleriyle ilgili
uygun unvanlar verildiği, bunların şehir
ismi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Kayseri de Selçukluların önemli kültür,
medeniyet ve ticaret merkezlerinden
biriydi ve bu özelliğini, öncesindeki
kadar olmasa bile, Osmanlılar zamanında da korudu.
Selçuklular zamanında Kayseriyye şehri,
“Dârü’l-Feth” ve “Dârü’l-Mülk” unvanlarına sahipti. Anadolu’nun fethi sırasında
Kayseriyye şehri, bu ülkenin en gelişmiş
bölgesinin merkezi olmakla, Selçuklular
tarafından “fetih yurdu, fetih bölgesi”

anlamında “Dârü’l-Feth” unvanıyla taltif
edildi ve bu, Selçuklu Dönemi’nde isminin önüne geçti. Buradan her yöne nice
gazalara çıkılmakla kalınmadı, aynı
zamanda ve hiçbir inanç zümresine
rahatsızlık verilmeden, Kapadokya’nın
ileri kültür ve medeniyetini içselleştirecek ve bölgeye İslamiyetin rengini verecek, damgasını vuracak ilim ve kültür
müesseseleri ile Kayseriyye, özgün bir
Türk-İslam şehri olarak yeniden kuruldu.
Selçuklularda ve Osmanlılarda, devletin
fiziki ve kültürel gelişmesinin bir sonucu
olarak, birden fazla başkent kullanıldı.
Türkler başkent karşılığı olarak “başkale”, “âsitâne”, “pâyitaht”, “makarr”,
“dârü’s-saltanat”, “dârü’l-hilafet”, “dârü’lmülk” “makarr-ı mîr-i mîrân” (beylerbeyinin oturduğu yer) isim ve unvanlarını
kullandılar. İran Selçukluları Nişabur’u,
Rey’i, İsfahan ve Merv’i; Anadolu Selçukluları İznik’i, Konya’yı, Kayseri ve Sivas’ı;
Osmanlılar da Bursa, Edirne ve İstanbul’u
devlet ve hükûmet merkezi olarak kullandılar. Selçuklular, başkentleri için
daha çok “dârü’l-mülk”ü benimsediler.
Millî Mücadele’de Sakarya melhame-i
kübrası (en büyük kanlı boğuşma) sırasında, hükûmet merkezinin Ankara’dan
Kayseri’ye nakli düşüncesi tesadüfi bir
karar değildir. Anadolu’nun kalpgâhı
olarak gördüğümüz Kayseriyye şehri
“Dârü’l-Mülk” unvanını hakkıyla almış
ve her zaman da bu unvana layık bir Türk
şehri olmuştur.
Kayseriyye şehrinin diğer bir unvanı da
“Menşe-i Ulemâ”dır. Daha yaygın olanı
“Makarr-ı Ulemâ”lığıdır. Ankara Vilayeti Resmî Salnamesi’nde “Kayseriyye
şehri menşe-i ulema olmakla müştehir
olup el-yevm mevcûd ve ma‘mûr olan 39
medresesinden her biri birer dârü’lulûm” olduğunun belirtilmesi gibi…
Nihayet, Hülâsa-i Ahvâli’l-Buldan fi
Memâlik-i Devlet-i Âl-i Osmân* adlı
eserde ifade edildiği gibi Kayseri’nin
“İzmir-i Sânî” unvanına sahip “bir şehr-i
azîm ve ma’mûr bir bender-i kadîm, mal
ve tüccar yatağı iskele-mânendi” olduğunu söylemek lazımdır. Kayseri bugün de
Türk aydınlanmasının fetih yurdudur.
Merkeze muhtaç olmadan kendi öz sermayesini biriktiren, tasarrufu seven,
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katma değer yaratan, üreten, ikram eden,
geçmiş hatıralarına saygı gösteren, geçmişini hürmetle ve rahmetle anma hususunda samimi ve Türkiye’nin huzur kenti
olmaya devam etmektedir.
Kaynakça: Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. II,
Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2005, s. 1622;
Redhouse Türkçe-İngilizce Sözlük, Redhouse
Yayınevi, İstanbul 1998, s. 626; Osman Turan,

“Selçuklular Zamanında Türkiye”, Alp
Arslan’dan Osman Gazi’ye (1071-1318),
Ötüken Neşriyat, İstanbul 2010, s. 697; Ankara
Vilayeti Resmî Salnamesi, İstanbul 1325, (M.
1909), s. 204; Üçler Bulduk, “Halil Abbasizade’ye Göre XIX. Yüzyılda Kayseri”, KYTSB¹, s. 98.
MUSTAFA KESKİN

İdari Yapı
Selçuklu Dönemi İdari Yapı: Uzun süre
Danişmentli yönetiminde kalan Kayseri
ve çevresi, Türkiye Selçukluları ile Danişmendliler* arasındaki hâkimiyet mücadelelerine sahne olmuştur. Danişmentlilerin hamisi olan Şam Hükümdarı Nureddin Mahmud Zengi’nin ölümü ile Anadolu’da Türk birliğini kurmak isteyen
Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan*, Danişmentli topraklarını ele geçirerek 1169
yılında bu hanedanlığın Kayseri ve
Zamantı’daki hâkimiyetine son verdi.
Selçuklu hâkimiyetine giren Kayseri, birçok önemli olaya ve hanedan çekişmelerine şahit olmuştur. Türkiye Selçuklularına ait kaynaklar, XII. yüzyılın son çeyreklerine kadar ülkedeki idari (mülki)
bölünmeye dair herhangi bir bilgi vermez.
XIII. yüzyıl başlarında Türkiye Selçuklularında idari birimdeki yöneticiler
“sahip” ya da “subaşı” diye de anılabilmektedir. “Subaşı” Bahaeddin Kutluğca
“Kayseri ve vilayetleri”nin başında bulunuyordu. Selçuklu idari biriminde iki
esas söz konusudur: Birisi şehir, diğeri de
bir veya birden fazla olabilen vilayettir.
Bu bakımdan kaynaklarda sık sık geçen
“şehir ve vilayet” deyimi, Selçuklu idari
birimini yansıtan terimler olarak görülmektedir. Bu ikisi birbirinden ayrı özellikler taşıyan fakat Selçuklu idari biriminde karşılıklı olarak her biri diğerini
tamamlayan unsurlardır. Sinop Kalesi’ndeki tamirata katılan yöneticiler de
yaptırdıkları inşaata kendilerine ait kita-

beler koydurtmuşlardır. 1215 senesine ait
olan bu kitabede, kaledeki tamirata katılan beyler arasında Kayseri beyi olarak
Bahaeddin Kutluğca ismi zikredilmektedir ve idari görevi olarak “Kayseri ve
vilayat subaşısı” denilmektedir. Sinop
kitabelerinden kesin olarak anlıyoruz ki
Selçuklu ülkesindeki eyaletlerin isimlerini çağdaş kaynaklar bildirmemektedir.
İbn Sâid, her birisinde idarecisi, kadısı,
cami, hamam ve bezzâz-istanı (bedesten,
esnaf çarşısı) bulunan 24 eyalet şehrinden söz eder. Bir diğer çağdaş kaynak,
Simon de Saint-Ouentin, ülkede kasaba,
kale ve küçük iskân yerlerinden başka
yüzden fazla şehir yerleşmesi bulunduğunu belirtir. XIII. yüzyıla tarihlenen Hristiyan din adamı Simon de Saint-Quentin
ile Arap Coğrafyacı İbn Said’in seyahatnamelerinde, Anadolu’da Selçuklu egemenliğinde yirmi dört eyalet ya da subaşılık merkezi var olduğuna ilişkin kayıtlar
ile Selçuklu Dönemi*’nde meliklik merkezleri ve unvan verilen kentler listesinin
karşılaştırılmalı olarak irdelenmesi neticesinde Amasya, Ankara, Antalya, Tunguzlu, Erzurum, Erzincan, Kayseri,
Konya, Malatya, Niğde, Niksar, Samsun,
Sivas, Sinop, Tokat, Kastamonu gibi
(olası) idari birim ya da eyalet merkezi
işlevindeki kentler belirlenebilmektedir.
II. Kılıç Arslan, ülkeyi oğulları arasında
pay edinceye kadarki dönemde Kayseri
bölgesi, Nureddin Sultanşah*’a düşmüştü.
Türkiye Selçuklularında ilk idari bölünme, Kılıç Arslan’ın şehzadeleri ve gönderildikleri yerler İbn Bibi’de yer almaktadır.
Buna göre Rükneddin Süleymanşah,
Tokat ve tevâbii; Nasireddin Berkyarukşah, Niksar maa-muzâfât (Koyluhisar);
Mugiseddin Tuğrulşah, Ablistan (Elbistan); Nureddin Sultanşah, Kayseriye; Kutbeddin Melikşah, Sivas ve Aksara(y); Muizüddin Kayserşah, Malatiye (Malatya);
(Şücâeddin) Sencerşah, Erâkliye; (Muzafferüddin) Arslanşah, Nigide (Niğde);
Nizâmeddin Argunşah, Amasya; Muhyiddin Mes’udşah, Engürü (Ankara); II. Gıyaseddin Keyhusrev, Borgulu. Bu şehzadeler, gittikleri yerlerdeki idari teşkilatın
başına geçmişler ve idari görevlilerini de
beraberlerinde götürmüşlerdir.
Selçuklular zamanında Sivas ve Kayseri
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de birer hükûmet merkezi kabul edilirdi.
İzzeddin Keykavus’un ölmesi üzerine,
devletin ileri gelenleri Alâeddin Keykubad*’ı tahta çıkarmak amacıyla Sivas’a
getirdiler. Oradan Konya’ya gitmek üzere
yola çıktılar ve Kayseri’ye uğradılar. Sultan Alâeddin, Kayseri’ye büyük gösteriş
ve şanla girdi. Seyfeddin Ebu Bekir adlı
emir, Kayseri’nin subaşısıydı. Alâeddin
burada da tahta çıkış töreni yaparak
Konya’ya doğru yola çıktı. Alâeddin Keykubad zamanında (1220-1237) Sivas,
Kayseri ve Konya’nın her üçü de payitaht
(başkent) kabul edildi.
Türkiye Selçuklu sultanlarının kullandığı
saraylar arasında devletin başkenti olması dolayısıyla Konya’daki saray ile yaz
mevsiminde devlet işlerinin görüldüğü,
elçilerin kabul edildiği, seferlere çıkmak
için orduların toplandığı Kayseri’de
“Devlethane” denilen saraydan başka,
şehrin 10 km batısında Keykubad Dağı
olarak bilinen tepenin güneybatısında
Alâeddin Keykubad tarafından 1225’de
yapay bir gölün çevresinde inşa ettirilen
Keykubadiyye Sarayı*, Kayseri Ovası’na
kuzeyden hâkim Hıdırellez Tepesi üzerinde bulunan ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1241’de inşası tamamlandığı anlaşılan Hıdırellez Köşkü*, devlet
adamlarının önemli mekânları arasında
idi.
I. Alâeddin Keykubad Dönemi’nde devletin yüksek mevkilerinden biri olarak
Kayseri
subaşılığı
Kemâleddin
Kâmiyâr*’a verilmiştir. Ancak Kemâleddin Kâmiyâr, Kayseri gibi büyük bir vilayetin subaşılığına tayin edilirken eski Selçuklu iktidarlarında olduğu gibi geniş
yetkilerin maliki değil sadece maaşlı bir
vali ve bölge askerlerinin bir kumandanı
olarak tayin edilmiştir. Dikkat çekici olan
bu hususun sebebi ise bu dönemlerde
Kayseri’nin genelde doğrudan sultanlar
tarafından yönetiliyor olmasıydı.
Selçuklu'nun ikinci bir merkezi gibi ve
aynı zamanda askerî bir merkez konumunda olan Kayseri, I. Alâeddin Keykubad Dönemi askerî harekâtlarının da
başlangıç yeriydi. Şehrin bu konumu göz
önünde bulundurulursa Kemaleddin
Kâmiyâr yine de büyük bir mevkiye atan-

mıştı. İbn Bibi’ye göre Kayseri’de bulunan yöneticiler şunlardır: Nasreddin
Hasan (674?), serleşker; Nureddin Sultanşah (576?), melik; Yakub Kabakulak
(607), subaşı; Celaledin Kaysar (608),
hâkim ve şahne (inzibat memuru); Bahaeddin Kutluğca (612), subaşı; Seyfeddin
Ebu Bekir (616), subaşı; Mecdeddin
İsmail (620), vali; Kemaleddin Kâmiyar
(632), subaşı; Fahreddin Ayaz (641), serleşker; Seyfeddin Türkeri Çaşnigir (652),
subaşı; Şamseddin Emir-i Arız (652),
subaşı; Taceddin Kıyu (675), serleşker;
Rükneddin Keyumers (688), zâim
(zeâmet olan).
1243’te Kösedağ galibiyeti ile Anadolu
içlerinde batıya doğru ilerleyen Moğollar, devletin askerî ve mülki idaresine el
koydular. Tokat ve Sivas’ı büyük bir direnişle karşılaşmadan alan Moğollar, Kayseri’de Ahilerin direnişi ile karşılaştıkları
için şehri hemen teslim alamadılar. Kayseri, on beş günlük bir kuşatmadan sonra
Moğolların ağır kayıplarına rağmen kale
içinden bir Ermeni dönmesinin ihaneti
sonucu alınabildi. Böylece Kayseri ve
çevresi Moğolların hâkimiyetine girmiş
oldu. 1243-1277 yılları arasında yaşanan
Moğol baskınları sonucunda Kayseri ve
bölgesinde Ahiler başta olmak üzere binlerce adam öldürüldü ve binalar tahrip
edildi.
Eratna ve Kadı Burhaneddin Dönemleri İdari Yapı: 1308 yılında son hükümdar II. Gıyaseddin Mesud’un ölümü ile
Anadolu Selçukluları tamamen çökerken
İlhanlılar, gönderdikleri genel valilerle
Anadolu’yu yönetmeye başladılar. Bunların en güçlüsü Emir Çoban’ın oğlu
Timurtaş’tı. İlhanlı Hükümdarı Ebu
Said’in yaşının küçük olmasından istifade ederek ayaklanan Timurtaş başarılı
olamayınca bir rivayete göre Memluklulara sığınmış, diğer bir rivayete göre de
idam edilmiştir. Mısır’a sığınan Timurtaş
yerine, kayınbiraderi Uygur Türklerinden
Eratna Bey’i vekil olarak bırakmıştır.
İlhanlı Hükümdarı Ebu Said’e bağlı olan
Emir Eratna, onun vefatıyla 1343 yılında
Sivas-Erzincan arasındaki Moğolları
yenerek Sivas’ta sultanlığını ilan etmiştir.
Orta Anadolu’da kurduğu devletinin
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Kayseri’nin XVI. yüzyılda nahiyeleri ve köyleri (K. Demir- S. Çabuk, Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleri, s. 99)

sınırları; Sivas, Kayseri, Niğde, Ürgüp,
Aksaray, Ankara, Amasya, Tokat, Merzifon, Samsun, Erzincan, Şarkîkarahisar,
Çorum, Develi-i Karahisar’dan ibaretti.
Eretna Devleti’nin merkezi önceleri Sivas
iken sonraları Kayseri olmuştur. 1381
yılında Sivas’ta tahta çıkan Kadı Burhaneddin*, kendi adıyla anılan devletini
Sivas ve Kayseri merkezli olarak kurmuş
ve adına hutbe okutup sikke bastırmıştı.
Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri
olan Kayseri zaman zaman Danişmendliler, Selçuklular, Eratnalılar* ve Kadı
Burhaneddin Devletlerinin başkentleri
veya ikici başkentleri olmuştur. Osmanlı
hâkimiyetinde bu önemini kısmen kaybetmiştir.
Osmanlı Döneminde* İdari Yapı:
Osmanlı Devleti’nde taşra idaresi aşağıdan yukarıya köy (karye), nahiye, kaza,
sancak (liva) ve eyalet şeklinde teşkilatlanmıştır. Köylerin birleşmesiyle nahiyeler, nahiyelerin birleşmesiyle kazalar,
kazaların birleşmesiyle sancaklar, sancakların birleşmesiyle de eyaletler ortaya

çıkmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin ilk
zamanlarında eyalet, vilayet, liva, kaza ve
nahiye tabirlerinin birbirinin yerine kullanıldığı görülmüştür. Kaza, bir kadılık
bölgesidir ve adını oradan alır. Kaza
kendisine tabi nahiyeler ile köylerden
oluşmaktadır. Nahiye, esas itibarıyla
doğal engellerin sınırladığı birer yöre
olarak köy topluluğu mahiyetinde olup
aynı zamanda kazalara bağlı bir ünite
hüviyeti taşımaktadır. Nahiyeler adli
yönden umumiyetle kaza kadılarına tabi
naipler tarafından yönetilirdi. Köy
(karye), hemen hemen bütün faaliyetleri
ziraat ve hayvancılığa dayanan raiyet ve
sipahilerin oturduğu iskân birimleridir.
Belirli bir sınırı olan ve “karye” diye tahrir defterlerinde kayıtlı olan köy, nahiyelerin en küçük üniteleri idi.
Aslında vilayet-sancak-kaza suretindeki
düzen ayrımı, tamamıyla askerî ve biraz
da asayiş düzeni ile ilgili bir anlam ifade
edip sivil hükûmet idaresi ise başşehre
bağlı tek bir bölüm olmak üzere, kazalardan ibaret bulunmakta idi. Osmanlı Dev-
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leti geniş toprakları idare etmek için memleketi yüzlerce kazalara bölerek buralara
mahsus belirli idari-kazai örgütler kurarak
yönetimi halk tabakasının derinliklerine
kadar iletmede çareyi bulmuştur.
Kayseri, 1474 yılında Karaman eyaletine
bağlı sancak merkezi oldu.
Osmanlı idari teşkilatı içerisinde Karaman eyaleti, kuruluş tarihi ve sırası bakımından Rumeli, Anadolu ve Rum vilayetinden sonra kurulmuş dördüncü askerî
birimdir. Karaman eyaleti 1522 yılında
Konya, Beğşehir, Akşehir, Aksaray,
Niğde, Kayseri ve İçel sancaklarından
oluşmakta idi. Karaman Beyliği’nin Paşa
Sancağı genellikle Konya sancağı olmuştur. Paşa Sancağı olunca beylerbeyinin
divanı burada toplanıyor, mahalli kararlar burada veriliyordu. Kayseri kısa bir
süre de olsa 1530’larda Paşa Sancağı
olarak kayıtlarda zikredilmiştir Hatta
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Karaman eyaletinin paşa sancağıdır, denmektedir. 1583-84 yıllarında Karaman eyaleti
Konya, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Aksaray, Beyşehir ve Turgut sancaklarından
ibaretti.
XVI. yüzyılda Anadolu’da 141 sancak
bulunmaktadır. Bu sancaklardan biri de
Kayseri’dir. Kayseri’nin nahiyeleri şu
şekilde sıralanmaktadır: Kaza-i Kayseriyye, Nefs-i Kayseri, Nahiye-i Sahra,
Nahiye-i Koramaz, Nahiye-i Cebel-i Ali,
Nahiye-i Kenar-ı Irmak ve Karakaya*,
Nahiye-i Karataş*, Nahiye-i Malya*,
Nahiye-i Yörükan-ı İslamlu, Nahiye-i
Köstere, Nahiye-i Yüzdeciyan-ı Danişmendlü. XVI. yüzyılda Kayseri’nin nahiyeleri şu şekilde sıralanmaktadır: Sahra,
Koramaz*, Cebel-i Ali*, Cebel-i Erciyes*,
Karakaya , Kenar-ı Irmak*, Malya*, Karataş*, Bozatlu nahiyeleri. 1645-1669 yılları
arasında Malya nahiyesi hariç diğer nahiyeler mevcut olup bu nahiyelere ilave
olarak Göstere (Tomarza*) nahiyesini
eklenmiştir. XVII. yüzyıla gelindiğinde
Kayseri Karaman eyaletine bağlı olarak
sancak statüsünü muhafaza etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin toprak tasarruf sistemini ve onun dayandığı hukuki ve mali
esasları izah eden bir kanunname kitabı
olan 1653 tarihini taşıyan Sofyalı Ali
Çavuş Kanunnamesi’nde Karaman eya-

leti ve bağlı olduğu sancaklar şu şekilde
ifade edilmiştir: “Eyâlet-i Karaman yedi
sancaktır. Zuamâ ve erbâb-ı tımar iki bin
beş yüz kılıçtır. Kanun üzere cebelüleri
ile altı bin miktarı asker olur. Sancakları
şunlardır: Livâ-i Konya, Livâ-i Beyşehir,
Livâ-i Kırşehir, Livâ-i Kayseriyye (Kayseri), Livâ-i Niğde, Livâ-i Aksaray, Livâ-i
Akşehir.”
Hezarfen Hüseyin Efendi’nin 1086 (16751676) tarihlerinde kaleme aldığı
“Telhîsü’l-Beyân fî Kavânîn-i Âl-i
Osmân” adlı eserinde Kayseri sancağı,
Karaman eyaleti dâhilinde gösterilmektedir. Bu kanunnameye göre yedi sancaktan oluşan Karaman eyaleti 1600 kılıçtır.
116’sı zeamet, geri kalanı tezkireli ve tezkiresiz tımardan oluşmaktadır. Cebelü
askerleriyle birlikte Osmanlı ordusunda
hizmet edebilecek nitelikte toplam 4600
askerden oluşmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde kadı’nın sorumluluğu, bölgesinde bulunan kaza nahiyelerin
birleşmesi ile meydana gelmiştir. Kayseri
merkez kaza ile Karahisar ve Yahyalı*
kazalarından oluşmakta idi. Bu taksimat
1650-1750 yılları arasında gönderilen
avârızhaneler ile ilgili belgelerde görülmektedir. 1657 yılında Kayseri sancağı
dâhiline Ürgüp, Zamantı ve Palas kazaları
dâhil edilmiştir (5 Aralık 1657). Fakat aynı
tarihlerde avârızhâneler içerisinde bu
kazaların ismi geçmemektedir. Zamantı
ve Palas ise Maraş sancağı kazalarına
dâhildir. Dolayısıyla vergi ünitesi oluşturulurken kaza ve nahiyelerde değişimlerin
meydana geldiği görülmektedir. Kayseri
ve kazaları nahiyelere taksim edilmişti.
Kayseri ve kazalarına tabi nahiyeler şunlardır: Sahra, Köstere, İslamlu, Koramaz,
Kenar-ı Irmak, Cebel-i Ali, Karataş, Develi* ve Yahyalı. XIX. yüzyılın başında Kayseri, Karaman eyaleti dâhilinde bulunmaktadır. Karaman eyaleti; Konya, Beğşehir, Akşehir, Kayseriyye, Niğde, Kırşehir
ve Aksaray sancaklarından oluşmaktadır.
H 1273 ( M 1857) salnamesine göre Kayseri Bozok eyaleti dâhilinde kaydedilmiştir.
Bozok eyaleti 69 kazadan ve Bozok, Kayseri, Ankara, Kengırı livalarından meydana gelmektedir. Liva-i Kayseriyye, Kayserî,
Nahiye-i Sarıoğlan, Nahiye-i Karahisar-ı
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Develü, Develü, İncesu* Nahiye-i Kozanlu
Zamantı, Nahiye-i Köstere’den oluşmaktadır.
1867’de yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ile sancak yapılan Kayseri, Ankara
vilayetine dâhil edilmiştir. Bu tarihte merkez ilçe, İncesu ve Develi’den ibaret üç
kazası, Tomarza ve Karahisar'dan ibaret
iki nahiyesi ve 181 köyü bulunmakta idi.
H 1288 (M 1871-1872) tarihli Salname’de
Ankara vilayetine bağlı olan Kayseri sancağının İncesu kazasında kaymakam,
naip, müftü, mal müdürü, tahrirat kâtibi,
sandık emini görevli olarak bulunmaktadır. Kazanın “Kaza İdare Meclisi”, “Dava
Meclisi”, “Beledi Meclisi” bulunmaktadır. Bunların yanı sıra idarede emlak
komisyonu, tahrirat memurları görev
almıştır.
H 1326 (M 1908) tarihli Salname’de
Ankara vilayeti içerisinde Ankara, Yozgad, Kayseri, Kırşehri ve Çorum’u içerisine alan beş sancak yer almaktadır.
Kayseri sancağı; 2 kaza, 1 nahiye, 199
köyden oluşmaktadır.
Ankara vilayetine bağlı bir sancak olan
Kayseri, 20 Nisan 1914 (7 Nisan 1330)
tarihinde bağımsız liva (sancak) hâline
getirilmiştir.
1922 tarihli kayıtlara göre Kayseri livası
İncesu, Bünyan* ve Develi kazalarından
oluşmaktadır. Kayseri merkez livaya
bağlı Erkilet*, Talas*, Gesi*, Muncusun*
isminde dört nahiyesi bulunmaktadır.
Merkez kazaya bağlı yirmi dört, Erkilet
merkeziyle yirmi dokuz, Talas merkeziyle on, Gesi merkeziyle on beş, Muncusun’a bağlı yirmi köy olmak üzere doksan
sekiz köyden oluşmaktadır. İncesu kazası, merkezî kasabadır. Karahisar adında
bir nahiyesi bulunmaktadır. Merkez
İncesu kazasına ait on iki, Karahisar
nahiyesine bağlı on üç köy olmak üzere
İncesu’ya ait toplam yirmi beş köy bulunmaktadır. Develi kazasının merkezi Everek kasabasıdır. Kazaya bağlı Tomarza*
(Köstere) nahiyesi bulunmaktadır.
Develi’nin otuz, Köstere nahiyesinin
otuz beş, toplam altmış beş köyü bulunmaktadır. Bünyan kazasının merkezi
Bünyan kasabasıdır. Kazanın Akkışla,
Sarıoğlan ve Zamantı adında üç nahiyesi
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Kayseri'nin manzara-i umumiyyesi (9 Mayıs 1907 - Servet-i Fünun Dergisi)

bulunmaktadır. Merkez kazanın on
dokuz, Akkışla’nın otuz, Sarıoğlan’ın
yirmi bir ve İlbaşı (Zamantı) nahiyesinin
on dokuz olmak üzere kazanın toplam
seksen dokuz köyü bulunmaktadır. Kayseri’de üç kaza, dokuz nahiye ve iki yüz
yetmiş yedi köy bulunmaktadır.
Cumhuriyet Dönemi İdari Yapı: Müstakil bir mutasarrıflık olan Kayseri
1923’te il olmuş ve 1928 yılında Kayseri
Merkez, İncesu, Bünyan, Develü, Aziziye
(Pınarbaşı) olmak üzere 5 kaza, 21 nahiye
ve 314 köyden ibarettir. 1929 yılında merkez kaza (Erkilet, Mancusun, Gesi, Talas
nahiyeleri); Bünyan kazası (Akkışla, Sarıoğlan, Zamantı nahiyeleri); Develi kazası
(Bakırdağı, Tomarza, Yahyalı nahiyeleri),
İncesu kazası (Karahisar nahiyesi), Pınarbaşı* kazasından (Kaynar, Pazarviran,
Sarız*, Toklar, Viranşehir nahiyeleri)
oluşmaktadır.
Bugün ise Kayseri’de merkez (Kocasinan* ve Melikgazi*), Bünyan, Develi,
Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Felahiye,
Hacılar*, Sarıoğlan, Sarız, Pınarbaşı,
İncesu, Akkışla*, Özvatan* ve Talas olmak
üzere 16 ilçe ve 475 mahalleye dönüşmüş
köy bulunmaktadır.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evâmir; Hıfzı Nuri,

Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası, Kayseri Sancağı (Cüz 4), Ankara, 1938/1922; 59,
63, 66, 82, 71 Numaralı Kayseri Şer’iyye
Sicili; Çayırdağ, KTA; Kemal Göde, Halil
Edhem (Eldem) ve Kayseri Şehri-Selçuklu
Tarihi’nden Bir Bölüm, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Yayınları, Kayseri 2011; İnbaşı,
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16.YBKayseri; Uygur Kocabaşoğlu-Murat
Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri
Ticaret Odası yayını, Kayseri 1998; Sofyalı Ali
Çavuş Kanunnamesi, hzl. Midhat Sertoğlu,

İstanbul 1992; Hazerfen Hüseyin Efendi,

Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân,
Hzl. Sevim İlgürel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998; M. Akif Erdoğru, Osmanlı

Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1684),
İzmir 1998; 387 Numaralı Muhasebe-i
Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 /
1530) I - Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende,
Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livâları
(Dizin ve tıpkıbasım); Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 3. kitap, Hzl. Seyit Ali Kahraman-Yücel
Dağlı, YKY Yayınları, İstanbul 1999; Tuncer
Baykara, Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına
Giriş-I-Anadolu’nun İdari Taksimatı, Türk
Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Sevinç
Matbaası, Ankara 1988; Tuncer Baykara, “Türkiye Selçuklularında İdarî Birim ve Bununla

Cumhuriyet Meydanı son düzenleme (KBB Arşivi)

İlgili Meseleler”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XIX,
Ankara 1985, s. 49-60; Abdullah Kaya, “XI-XIII.
Yüzyıllar Arası Kayseri ve Çevresine Genel Bir
Bakış”, http://sbe.giresun.edu.tr.; Koray Özcan,
“Ortaçağda Anadolu’nun İdarî Coğrafyasına
Bakış Anadolu’da Selçuklu İdarî Birimleri”,
Coğrafi Bilimler Dergisi, 2005, 3 (1), 73-99,
Mehmet Ersan, “Türkiye Selçuklularında Devlet
Erkanının Eğlence Hayatı”, Tarih İncelemeleri
Dergisi, C. XXI, S. 1, Temmuz 2006, İzmir, s.
73-106; Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllar-

da Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal
Yapı, TTK yayını, Ankara 1995; Mustafa Akdağ,
Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, C. II,
Cem Yayınları, İstanbul 1995; Vehbi Ecer, XIII.
ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür Tarihi,

İBAV yayınları, Kayseri 1996; Erkiletlioğlu,
Geniş Kayseri; Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA,
C. 25, Ankara 2002.
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K ayseri Kronolojisi
MÖ 3000-MS 611 Antik Dönem
3000 Eski Bronz Çağı I. Dönemi’nde Kültepe*’de ilk yerleşim yeri kuruldu.
2300 Akadlı Sargon, Anadolu’ya yaptığı seferde Kaniş’e uğradı.
1950 Asurlu* tüccarlar Kaniş şehrinin kenarında bir ticaret kolonisi (Kārum) kurdular.
Anadolu’da ilk defa yazı kullanıldı. Çivi yazısıyla Asurca tabletler yazıldı.
1890 İlk Kaniş Kralı Labarşa’dan söz edilir.
1830-1780 İnar-Warşama-Halkiaşu isimli Kaniş krallık hanedanı kuruldu.
1760 Hitit soyundan Kuşşara Kralı Pithana, Kaniş’i ele geçirip başkent yapar.
1750 Pithana’nın oğlu Anitta, Kaniş kralı olur.
1700 Kaniş Krallığı yıkılır.
1690-1500 Eski Hitit* Krallığı Dönemi başlar.
1500-1200 Hitit İmparatorluk Çağı
1200-1100 Karanlık Dönem
1100-700 Geç Hitit* Beyliklerinden Tabal Krallığı hâkimiyeti. Bu devirden itibaren Kayseri
Mazaka adıyla bir şehir olarak bilinir.
680-600 Kimmerlerin hâkimiyeti
600-547 Medlerin hâkimiyeti
547-330 Perslerin Kapadokya satraplığının merkezi Mazaka şehridir.
332 Büyük İskender, Pers asıllı Sabiktası Kapadokya valisi olarak atadı. Ancak
Kuzey Kapadokya’da egemen olan I. Ariarathes buna karşı çıkarak İÖ 332’de kendisini bağımsız Kapadokya satrabı ilan etti. Bu olaydan sonra yaklaşık yirmi yıl kadar
Kapadokya bölgesi Makedonyalı satraplar tarafından yönetildi.
255- MS 17 Kapadokya Krallığı*: III. Ariarathes sikkelerinde “basileos” yani kral unvanını kullandı. Ayrıca Ariaretheia ismiyle (bugünkü Pınarbaşı) kendi adına bir şehir kurdurdu.
Ariarethes Hanedanı: I. Ariarathes (MÖ 350-322), II. Ariarathes (MÖ 301-280),
Ariaramnes (MÖ 280-230), III. Ariarathes (MÖ 230-220), IV. Ariarathes (MÖ 220163), V. Ariarathes (MÖ 163-130) Karasu’nun Kızılırmak’a karıştığı yerde bir baraj
inşa ettirdiği söylenir. Kendi adına şehirler kurdurdu. Mazaka’nın adı Eusebeia olarak değiştirildi. Kral Eusebes (dindar) unvanını kullanıyordu. Orophornes (MÖ 159157), VI. Ariarathes (MÖ 130-116), VII. Ariarathes (MÖ 116-100), VIII. Ariarathes
(MÖ 100-99), IX. Ariarathes (MÖ 90-86). Bu kral Pontos Kralı VI. Mithridates
Eupataros’un oğludur. Ariobarzanes Hanedanı: I. Ariobarzanes (MÖ 95-63) Roma’nın
desteğiyle tahta çıktı.
77 Armenia Kralı Tigranes Kapadokya’ya girerek Mazaka’yı ele geçirip halkını kendi
adına kurduğu Tigranokerta şehrine yerleştirdi.
74 Mithridates, kralı tekrar tahtından uzaklaştırmış olmasına rağmen Romalı komutan
Lucullus onu yeniden tahtına oturttu. II. Ariobarzanes (MÖ 63-52), III Ariobarzanes
(MÖ 52-42), X. Ariarathes (MÖ 42-36) Romalı ünlü komutan Marcus Antonius’un
desteğiyle tahta çıktı. Yine bu komutan tarafından öldürüldü. Arkhelaos (MÖ 36-MS
17) Marcus Antonius, Kapadokya tahtına Komana Kapadokya (Tufanbeyli Şar) rahip
ailesinden Sisines isimli şahsı oturttu. Bu kral X. Arkhelaos adını aldı. Roma İmparatoru Augustus’un şerefine şehre Kayseria adı verildi.
17 Arkhelaos’un ölümünden sonra Kapadokya Krallığı resmen Roma eyaleti yapıldı.
17- 611 Kapadokya Roma’nın Eyaleti: Roma’nın ilk Kapadokya valisi, Quintus Veranius’tur
(MS 17).
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14-37 İmparator Tiberius zamanında Kapadokya ile Kommagene birleştirildi.
69-81 İmparator Vespasianus ve İmparator Titus zamanında bu eyaletin yollarının yapımına önem verildi. Bu yollardan Ankara’dan Kayseri’ye giden yollar üzerinde altı adet
mil taşı bu zamana tarihlenir.
96-98 Kayseria, İmparator Nerva zamanında kendi kanunlarını kendi yapan, dâhili idarede
bağımsız bir şehir statüsüne kavuştu.
93 Kapadokya Valisi L. Antistius Rusticus’un ölümüyle Galatia-Kapadokya birleşik eyaleti ikiye ayrıldı.
95 İki eyalet tekrar birleştirildi ve başına T. Pomponius Bassus atandı.
98-117 İmparator Trianus zamanında birleşik eyaletin son valisi Quadratus Bassus’tur.
117-138 İmparator Hadrianus XII. lejyonu denetlemek için 129 yılında Kapadokya’ya geldi.
222-235 Severus Alexander Dönemi’nde doğuda önemli gelişmeler oldu. İran’da Sasani Devleti kuruldu. Bundan sonra batıya doğru ilerleyerek Suriye ve Kapadokya’yı işgal
ettiler.
228-244 Roma İmparatoru III. Gordianus, Kayseri’yi Perslerden korumak için şehrin etrafına
bir sur inşa ettirdi.
253-260 İmparator Valerianus zamanında Sasaniler Kapadokya’ya girerek Kayseri’yi zapt
ettiler.
254, 267 Gotların saldırısına uğradı.
262 Palmyra Kraliçesi Zenobia’nın saldırısına uğradı. Aynı dönemde Kayseri’nin bir depremle yıkıldığı anlaşılmaktadır.
284-305 İmparator Diocletianus zamanında Kapadokya ikiye ayrıldı. Batı bölümü Kapadokya
diye anılmaya devam ederken doğu kısmı Armenia Minor ile birleşti ve daha sonra
Armenia Secunda diye adlandırıldı.
364-378 İmparator Valens zamanında küçülen Kapadokya, “Kapadokya Prima ve “Kapadokya
Secunda” diye ikiye ayrıldı. Bunlardan Kapadokya Prima’nın merkezi Kayseri, diğerinin merkezi ise Tyana’dır.
335 Roma İmparatoru Constantinus (MS 307-337) ülkeyi oğulları ve yeğenleri arasında
paylaştırdı.
361-363 İmparator Iulianus Apostata Dönemi’nde Kayseri, Büyük Basileius* isimli bir dinî
vali tarafından yönetilmektedir.
627-665 Roma İmparatoru Iustinianus’un zamanında mevcut surlar daraltılıp şehri çevreleyen daha sağlam sur sistemi kuruldu. Kayseri şehri, Romalıların eyalet şehir dedikleri metropolis hâline geldi.
611 Kayseri Sasanilerin eline geçti. Herakleios’un imparatorluğu (610-641) zamanında
Sasanilere karşı girişilen seferler sonucunda bölgede Bizans hâkimiyeti sağlandı.
Kaynakça: Nezahat Baydur, Kültepe ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 1970; Nezahat
Baydur, İmparator Iulianus, İstanbul 1982; Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul
2008; Oğuz Tekin, MÖ IV.-MS VI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma İmparatorluk Döneminde Kappadokia Krallığı, İstanbul 1998, s.197-225.
HASAN ALİ ŞAHİN

611- 1398 Bizans- Selçuklu -Beylikler Dönemi

611 Bizans İmparatoru Forkas’ın yerine geçen İmparator Herakleios, Sasanileri kovarak
yeniden Kayseri’ye hâkim oldu.
626 Bizans İmparatorluğu’nun harekâtı karşısında yeniden toparlanan Sasaniler, Kayseri
ve civarını yeniden ele geçirdi.
647 Sasani Devleti’nin yıkılmasından sonra Kayseri, Hz. Muaviye komutasındaki Emevi
Devleti’nin saldırılarına maruz kaldı.
690 Yapılan bu akınların neticesinde Kayseri, Emevi Devleti’nin komutanlarından Abdülmelik bin Mervan tarafından fethedildi.
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700 İmparator II. Jüstinyen Dönemi’nde Kayseri, yeniden Bizans topraklarına dâhil edildi.
726 İmparator III. Leon Dönemi’nde Bizans’ta iç karışıkların artması üzerine, Emevi Devleti komutanlarından Mesleme b. Abdülmelik tarafından Kayseri alındı.
963 Bizans İmparatorluğu’nda nüfuzu artan komutan Nikeforos Fokas, Kayseri’de kendisini imparator ilan etti.
1066 Amonos Dağları’nı geçerek İç Anadolu’ya gelen Selçuklu Türkleri, Kapadokya’nın
başşehri Kayseri’yi yağmaladı.
1067 Selçukluların ünlü komutanlarından Afşin Bey tarafından Kayseri fethedildi
1074 Gazi Süleymanşah’ın dayısı Emir Danişmend oğlu Gümüştekin Ahmed Gazi, Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzaları’nın fethini tamamlayarak Kayseri’de Türk hâkimiyetini
tesis etmeye başladı.
1085 Türkiye Selçuklu Devleti Naibi Ebu’l-Kasım, kardeşi Ebu’l-Gazi Hasan Bey’i Kayseri
ve civarına vali olarak atadı.
1120 Danişmendli Emiri Melik Gazi, Kayseri’ye hâkim oldu.
1142 Danişmendli Emiri Melik Muhammed, Kayseri’de vefat etti ve yerine geçen oğlu Zünnun bölgeye hâkim oldu.
1169 Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan*, Kayseri’yi Danişmendoğullarından aldı.
1186 Sultan Kılıç Arslan, Türkiye Selçuklu Devleti’ni 11 oğlu arasında paylaştırdıktan
sonra Kayseri ve civarının yönetimi Nureddin Mahmud Sultanşah’a verildi.
1187 Nureddin Mahmud Sultanşah’ın Kutbeddin Melikşah tarafından öldürülmesinden
sonra Kayseri Rükneddin Süleyman’ın eline geçti.
1211 Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev*’in vefatından sonra oğlu İzzeddin
Keykayus, Malatya’dan Kayseri’ye davet edildi ve tahta çıkarıldı.
1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Kayseri, on günlük bir direnişin ardından Baycu
Noyan* komutasındaki Moğolların eline geçti ve büyük tahribata uğradı.
1277 Moğol zulmünü bertaraf etmek amacıyla Selçuklu emirlerince Kayseri’ye
davet edilen Memlük Emiri Baybars*, şehirde bir hafta kaldı.
1327 İlhanlı Devleti*’nin Anadolu Valisi Emir Timurtaş, Türkmen beylerine mağlup olduktan sonra Kayseri’den hareketle Anadolu’dan ayrıldı ve yerine aslen Uygur Türklerinden olan kayınbiraderi Emir Eretna*’yı vekil olarak bıraktı.
1338 Emir Alâeddin Eretna, Kayseri Kadısı Süleyman Bey vasıtasıyla Memlük Sultanı
Melik Nasır’a bağlılığını bildirdi ve Sultan adına Kayseri’de hutbe okutarak sikke
kestirdi.
1343 Emir Eretna Bey, siyasi durumun müsait olmasından faydalanarak Kayseri’de sultan
adı ve Alâeddin unvanıyla bağımsızlığını ilan etti.
1352 Alâeddin Eretna Bey*, kurmuş olduğu devletinin merkezini Sivas’tan Kayseri’ye taşıdı ve burada vefat etti. Yerine oğlu Gıyaseddin Mehmed Bey, Kayseri’de Eretna tahtına geçti.
1358 Gıyaseddin Mehmed Bey, Eretna tahtı için mücadeleye giriştiği Hoca Ali Şah’ı Kayseri’de mağlup etti.
1365 Eretna Emiri Mehmed Bey, Babuk Noyan liderliğinde Kayseri’ye gelen Moğollarla
yapmış olduğu savaşı kaybetti ve şehirde geçici bir süre Moğol hâkimiyeti yaşandı.
1365 Mehmed Bey’den sonra Alâeddin Ali Bey* Eretna tahtına geçti ve onun zamanında
Burhaneddin Ahmed, kadılık görevine başladı.
1375 Alâeddin Ali Bey zamanında Kayseri üzerine yapılan Karamanlı hücumu, Kadı Burhaneddin Ahmed* tarafından önlendi.
1380 Alâeddin Ali Bey vefat etti ve yerine oğlu II. Mehmed Bey geçti.
1381 Kadı Burhaneddin Ahmed önce vezir, sonra naip olarak görev yaptığı Eretna Devleti’ne son vererek Kayseri de dâhil olmak üzere, İç Anadolu’da kendi adıyla bilinen
devleti kurdu.
1396 Kadı Burhaneddin Ahmed, kendisine isyan eden ve şehir halkına karşı zalimce davranan Kayseri Valisi Müeyyed*’in isyanını bastırdı.
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1398 Akkoyunlu Hükümdarı Kara Yülük Osman Bey, Kadı Burhaneddin Ahmed’in canına
karşılık Kayseri’yi verme teklifini kabul etmedi ve onu öldürdü.
1398 Kadı Burhaneddin Ahmed'in ölümünden sonra yerine oğlu Alâeddin Ali Çelebi* geçti.
Çelebi, Kayseri dâhil olmak üzere, Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti’nin bütün topraklarını Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid Han’a teslim etti.

Kaynakça: Besim Darkot, “Kayseri”, İA, C. VI, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, Eskişehir 1997; Ahmet
Vehbi Ecer, “Kayseri’nin Moğollar Tarafından İşgali”, KYTSB 3; Kemal Göde, “Eretnalılar Döneminde
Kayseri (1327-1381)” KYTSB 2; Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, C. XXV, Ankara 2002; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2006; Hamdi
Savaş, İslam Tarihi II Emeviler ve Abbasiler Devri, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri 1995; Turan,
SZT; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Türk Tarih
Kurumu Yayını, Ankara 1988; Nuri Yavuz, Anadolu’da Beylikler Dönemi: Siyasi Tarih ve Kültür, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2003; Yaşar Yücel-Ali Sevim, Türkiye Tarihi, C. I, Türk Tarih Kurumu
Yayını, Ankara 2002; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri I. Cilt, TTK, Ankara
2013.
ERHAN YOSKA

1398- 1920 Osmanlı Dönemi

1398 Kayseri, Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman Çelebi’nin Akkoyunlu Kara Yülük Osman
Bey’i mağlup etmesinden sonra 1398’de Osmanlı hâkimiyetine girdi.
1411 Kayseri İç Kalesi’nin doğu iç kapısının arka cephesinde bulunan 1411 tarihli tamir
kitabesine göre, Kayseri’nin Dulkadıroğlu Nasıreddin Mehmed Bey’in oğlu Hasan
Bey’in elinde olduğu anlaşılmaktadır.
1476 Kayseri’nin mahallelerini belirleyen ilk tahriri Fatih Sultan Mehmed
zamanında yapıldı.
1497 Sultan II. Bayezid Devri’nde Kayseri sancak beyi olan Mustafa Bey’in vakfiyesine göre
1497 tarihinde Kayseri’de bugün faaliyette bulunan Bedesten ve Kapalı Çarşı’da 35
dükkân inşa edilmiştir.
1500 Karaman eyaletine tabi olarak kaydedilen Kayseri’nin 1500 tarihli ayrı bir Kanunnamesi vardır. Bu defterde Kayseri kazası ve tabi köyler ve cemaatler zikredilmiş ve
kazanın hududu da belirtilmiştir.
1508 Şah İsmail’in kuvvetleri 1508’de Kayseri’ye bir akında bulundu.
1514 Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi’ne giderken 16 Haziran 1514’te Kayseri’ye geldi
ve burada dört gün kaldı.
1515 Kayseri, Yavuz Sultan Selim zamanında (1515 yılında) kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.
1520 Tarihli Tahrir Defteri’ne göre Kayseri şehrinde 39 mahalle ve altı gayrimüslim
cemaat mevcut idi.
1522 Dulkadir Beyliği’nin ortadan kaldırılmasından sonra dirlik sahiplerinden
Söklen oğlu Musa’nın çıkardığı ayaklanmayı sırayla Atmaca Zünnunoğlu ve Kalender
Çelebi ayaklanmaları takip etti.
1534 Irakeyn Seferi’nde Osmanlı ordusu Kayseri’de konakladı ve Kanunî Sultan Süleyman
burada dört gün kaldı.
1584 III. Murat Dönemi’nde 1584 yılında yapılan tahrir sonunda tanzim edilen defter kaydına göre Kayseri 10 nahiyeye ayrıldı.
1584 - 1587 İran savaşları sırasında isyan ve asayişsizlik doruk noktasına çıktı. Sivas ve
Malatya’da ortaya çıkan Celalilerden Kiziroğlu Mustafa’nın isyanı kısa zamanda Kayseri, Kırşehir ve Niğde’ye yayıldı.
1586 Ferhat Paşa, İran Seferi’ne giderken Kayseri civarında bir grup Celâlîyi imha
etmek istedi ise de bunda başarılı olamadı.
1604 - 1607 Kayseri; Erzade, Tavil, Zülfikar Paşa Kalenderoğlu, Ömer Paşa, Ağaçtan Piri ve Ali
Gazi’nin başında bulunduğu Celâliler tarafından defalarca talan edildi.
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1621 Şehir Celâlilerin belasından sonra Kayseri mutasarrıfı olan İmamzade Ali Bey’in zulmüne de uğradı.
1624 (5 Eylül) Abaza Mehmed Paşa* kuvvetleriyle Sadrazam Mehmed Paşa kumandasında yapılan
şiddetli savaşta Abaza kuvvetleri yenilerek dağıldı.
1635 Revan Seferi’ni gerçekleştiren IV. Murad da Kayseri güzergâhını kullandı.
Revan Seferi esnasında yararlılığı görülen Dilaver Paşa*’ya Van muhafızlığı ile beraber Kayseri sancağı arpalık olarak verildi. Dilaver Paşa da oğlu İsmail Bey’i Kayseri
mütesellimliğine tayin etti.
1638 Bağdat Seferi için savaş zamanlarında ordunun geri hizmetinde kullanılan, maaş ve
ücret karşılığı çalışan beldarların (dağlık bölgelerde geçitleri koruyan) 24 adedi Kayseri’den toplandı.
1640 (Mart) Kayseri kadısına hitaben gönderilen bir hükümde tütün içmenin yasak olduğu ve bu
hususta daha önceden sâdır olan fermana rağmen gizlice tütün içilmeye devam edildiği ve hafiyen emre uymayanların cezalandırılması talep edildi.
1652 Bu tarihli bir fermana göre Kayseri’de kasapların yağı yüksek fiyatla başka
diyarlara sattıklarından şehrin ihtiyacının karşılanamadığından bahisle mum işletmelerine yetecek kadar miktarda yağın tedarik edilmeden başka diyarlara satılmaması konusunda yasaklamaya gidildi.
1670 Anadolu Müfettişi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kayseri’ye gelerek
İncesu*’da bir hayli hayrat tesis etti.
1680 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa İncesu*’da bir külliye* yaptırdı. Ayrıca buraya 40
muhafız tayin ederek bölgenin asayişini sağladı.
1683 Anadolu müfettişliği ile beraber Kayseri sancağı, arpalık olarak Sabık Adana Beylerbeyi Mehmed Paşa*’ya verildi. Paşa da Kayseri’ye Mustafa Ağa adında bir kişiyi mütesellim olarak gönderdi.
1700 Yeni İl Türkmenleriyle Kara Gündüzlü aşireti, Hama ve Humus’a iskân olunan Türkmenler ile Alaiye ve İçel taraflarına iskân edilen Karahacılı cemaatinden olan çadır
halkı yerlerinden hareketle, derbentçi bulunan Danişmendli aşiretiyle ittifak etmişlerdir. Bunların Yahyalı ve Develi taraflarından geçip Erciyes Dağı yaylağında çadır
kurmaları ve etraftaki köylere zarar vermeleri söz konusu olunca zararlarının defi
için 1701 tarihinde Anadolu Valisi Abdi Paşa görevlendirildi.
1730 Memleket eşrafından Emir Ağa ile Seyyid Süleyman Ağa’nın arasındaki
davadan dolayı mübaşirlik göreviyle Divan-ı Hümayun çavuşlarından
Süleyman Ağa Kayseri’ye geldi. Dava daha da şiddetlendi, memleketin zenginleri
ikiye bölündü. Bir kısmı Emir Ağa’ya ve diğer kısmı Süleyman Ağa’ya katıldı. Zennecizade Osman Ağa ile kardeşi Mustafa Ağa ve Gavremzade Hacı Abdülkadir Ağa’nın
da Emir Ağa’nın tarafını tutması üzerine büyük bir çekişme ortaya çıktı.
1749 Emir Ağa ile Zennecizade Mustafa Ağa’nın Kayseri’den sürgün edilmesi hususunda
ferman çıktı.
1770-1771 Rusya’ya yapılacak sefer için Kayseri, 500 deve vermekle yükümlü
tutuldu.
1771 Kanlı Kadıoğlu Deli Emir, Kayseri’de isyan ve eşkiyalık* hareketi başlattı.
Bunun üzerine fermanla cezalandırılmaları istendi.
1798 Mısır Seferi münasebetiyle teşkil edilen ordu için Kayseri’den 450 adet deve çıkarılması istendi. Bu miktar, yükümlü 31 vilayet ve kazaya göre ikinci büyüklükteki bir
sayı idi. Yine Kayseri’den 1000 nefer askerin tedariki için ferman çıktı. Bu çerçevede
Kayseri ileri gelenleri 600 adet süvari teçhiz ettiler. Ancak bunun ikmali istenilince
1000 nefer süvari ve 1000 nefer piyade ile 400 gönüllü nefer yazıldı. Her süvari için
170 ve piyade için 80 kuruş, başbuğlarına 4.000 kuruş harcırah verilmesi kararlaştırıldı. Bu para şehir halkından Şehir Kethüdası Yedekçizade Ömer ve Talaslızade
Mustafa Ağalar ve gayrimüslimlerin kethüdası Oseb marifetiyle tahsil edildi.
1807 Ankara sancağı Kayseri, Çankırı veya Karahisar sancaklarından birisiyle birleştirilerek vezir rütbeli paşalara arpalık olarak verilir oldu.
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1821 Rum isyanı sırasında Kayseri mutasarrıflığına gönderilen hükümde birtakım şahısların başıboş dolaştıkları hatırlatılarak izinsiz Kayseri’ye kimsenin alınmaması, Kayseri’den gidecekler için mahalli kadı tarafından izin tezkeresi düzenlenmesi istendi.
1822 Gönderilen hükümle Rumların isyanlarından bu yana casus olarak İstanbul’a gelip
gitmekte oldukları ve bunların önlenmesi için izin tezkiresinin sorulması ve izin
tezkiresi olmayan yabancıların sancağa alınmaması emredildi.
1830 Genel sayım Hulâsa Defteri’ne göre Kayseri’de 26.000 nüfusun yaşadığı
görüldü.
1832 (1 Ağustos) Eski Yeniçeri Ocağı ağalarından Abdullah Ağa, Hacı Yusufoğlu
Osman Ağa’nın baş tutmasıyla ve eski Yeniçeri Ocağı'nı canlandırmak gayesiyle ocaklı bayrağını açtılar. Sayıları 500’ü bulan bu asilere karşı Kayseri mütesellimi çaresiz
kaldı. Bu olaylar dört ay kadar devam ettikten sonra Kayseri’ye Arnavut Ali Paşa’nın
mutasarrıf olarak tayiniyle asiler ortadan kaldırıldı.
1832 (2 Şubat) Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı üzerine Kayseri sancağından talep edilen
1000 nefer süvarinin masraflarının Kayseri ahalisince karşılanması istendi. Nitekim
1000 süvarinin aylıklarının 50’şer kuruştan olmak üzere ahaliden tahsili ve HalepRakka Valisi ve Arabistan Seraskeri Mehmed Paşa’nın ordusuna katılmaları istendi.
1832 (18 Mart) Ordu için ihtiyaç duyulan 3000 baltacı amelesinden Kayseri’ye isabet eden 600 baltacı amelesinin masrafları da karşılanarak tedariki talep edildi.
1834 Kayseri’de defter nazırı ile mukayyitler göreve başladı.
1840 Kayseri’de piyade ve süvariden oluşan bir zaptiye memurluğu kuruldu. Bu
kuruluş o dönemin jandarma teşkilatı niteliğindedir.
1842 Yaylak ve kışlak meselesi de bir nizama bağlandı. Böylece aşiretlerin
bulundukları sancak ve kaza topraklarından dışarı bölgelerdeki yaylak ve kışlaklara
gitmeleri önlendi. Yerleşik hayata geçmek isteyenlere köyler kurmaları ve ziraatla
meşgul olmaları şartıyla arazi tahsis edildi.
1843 Kayseri’de bir güherçile* fabrikasının kurulması kararlaştırıldı.
1846 XVIII. yüzyılda Karaman eyaletine tabi olan Kayseri sancağı, Kayseri’de yapılan idari
düzenleme sonunda Bozok eyaletine bağlandı.
1876 Kayseri sancağı Ankara vilayetine bağlandı.
1878 Tarihli Salname’de Ankara vilayeti dâhilinde bulunan Kayseri sancağının toplam
nüfusu 87.247'dir.
1891-92 Yıllarına ait Salname’de Kayseri sancağında toplam nüfus 131.242'dir.
1893-94 Yıllarına ait Salname’de Kayseri sancağında toplam nüfus 182.814'dir.
1900 Kayseri’nin toplam nüfusu 193.364 kişiye ulaştı.
1911 Redif teşkilatı içerisinde yer alan Kayseri Tümeni, 6’ncı Redif Müfettişliği’ne bağlandı.
1914 Kayseri sancağı, iktisadi gelişimini temin etme ve iyi idare amacıyla mevcut tahsisatı
ile birlikte müstakil hâle dönüştürüldü. Kayseri’nin müstakil olmasındaki en önemli
gerekçelerden birisi nüfus artışı olarak gözükmektedir. Kayseri’nin müstakil yapılmasının bir diğer sebebi de mahalli vergi gelirlerinin sancak dâhilinde harcanmasını
sağlama ve bölgeyi daha mamur hâle getirme düşüncesidir.
1919 Heyet-i Temsiliye’nin (Atatürk*’ün) Kayseri’ye gelişi.
1920 Yeni açılan Meclis’e vekil gönderilmesi.
Kaynakça: Erhan Afyoncu, “Kayseri Sancağı’nda Yörükler (1483-1584)”, KYTSB 2, s. 1-17; Ahmed
Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, C. I, YKY, İstanbul 1999; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celâli İsyanları, Ankara 1999; Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, C. II, Ankara 1999; Suat Akgül, “Millî Mücadele’de
Kayseri ve Civarında Askeri Faaliyetler ve Lojistik”, KYTSB 2, s. 19., 34; Meltem Akkan, 60/2 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili (H. 1065 / M. 1655) Transkripsiyon ve Değerlendirme (EÜSBE Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2003; Ali Aktan, “Osmanlı Belgelerine Göre Kayseri’deki Gayrimüslim
Tebaanın Durumu”, KYTSB 3, s. 7-33; Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasî Yazışmalar, İstanbul
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1995; H . D. Andreasyan (hzl.), Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi 1608-1619, İstanbul 1964; Nasi
Aslan, Kayseri Şer’iye Sicillerindeki Hicrî 1084, 1087 Tarihli 81 ve 84 Numaralı Defterler ve İslâm
Hukuku Açısından Tahlili, (EÜSBE Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri 1995; Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Anadolu’nun İdarî Taksimatı, Ankara 1988; Şaban Bayrak, “18-19.
Yüzyılda Kayseri’nin Ticari Hinterlandı”, KYTSB 4, s. 73-81; BOA, Cevdet- Dâhiliye, nr. 12670; Songül
Caner, 138 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili (H. 1161-62 / M. 1748-49) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1997; Hüseyin Cömert, Kayseri’de İlk Nüfus
Sayımı 1831, Kayseri 1993; Cumhuriyetin 75. Yılında Kayseri, Kayseri Valiliği, Kayseri 1998; Musa
Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ankara 1997;
Çayırdağ, KTA; Erdal Çelik, 42/2 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme (H
1049 / M 1640- H 1054 / M 1644), (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1999; Birol
Çetin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900, Ankara 2001; Emine Dalkılıç, Kayseri
Kadı Sicillerine Göre Zimmîler (M. 1650 - 1665), (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
2004; Besim Darkot, “Kayseri”, İA, MEB, C. VI; Erdinç Demir, 61/2 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili (H.
1061/ M. 1651) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
2001; Halime Doğru, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Eskişehir 1995; Selahattin Döğüş, “Kayseri’nin 25 Numaralı Şer’iyye Siciline Göre Şehrin Sosyo-ekonomik Hayatı ve Abaza Mehmed Paşa İsyanının Şehre Tesirleri”, KYTSB 2, s. 113-126; Galip Eken,
“Masraf Defterlerine Göre Kayseri Şehir Yönetimine İlişkin Bazı Bilgiler (1830-1835); KYTSB 3, s.
141-151; M. Akif Erdoğru, “Haric-i Kayseri Subaşısı ve Cemaatler”, KYTSB 2, s. 139-147; Mehmet Akif
Erdoğru, “XVI-XVII. Yüzyıllarda Kayseri Zimmileri”, KYTSB1, s. 71-77; Halit Erkiletlioğlu, “Kayseri’nin
Tarih Boyunca Uğradığı İstilâ ve Afetler”, KYTSB 3, s. 153-164; Erkiletlioğlu, Osmanlı Kayseri; Mustafa Ertürk, Kayseri’nin 13 Numaralı Şer’iye Sicili, (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
1994; Evliya Çelebi, Seyahatname; Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul 2000;
Kemal Göde, Eratnalılar (1327-1381), Ankara 1994; Kemal Göde, Tarih İçinde Kayseri, Kayseri 1991;
Tayyib Gökbilgin, “XVI. Asır Başlarında Kayseri Şehri ve Livâsı”, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Zeki
Velidi Togan’a Armağan, İstanbul 1950-1955; İlyas Gökhan, “1821 Rum İsyanı ve Kayseri’ye Etkileri”, KYTSB1, s. 85-101; Ali Güler, “Kayseri’de Demografik Durum (1831-1914), KYTSB 3, s. 201-218;
Ahmet Gündüz, XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kayseri, (EÜSBE Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri
1998; Ercan Güngör, H 1330 / M 1912 Tarihli Erciyes Gazetesi’nin 22.-29. sayıları (Transkripsiyon ve
Değerlendirme), (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2005; H. Edhem, Kayseri (Göde);
Metin Hülagü, “Kayseri ve Çevresinde Kuzugüdenli Aşireti ve Eşkıyalık Olayları”, Geçmişteki İzleriyle
Kayseri, Kayseri 2006, s. 176-184; Metin Hülagü, “Kayseri’de Sahtiyan Üretimi”, Geçmişteki İzleriyle
Kayseri, Kayseri 2006, s. 209-225; Metin Hülagü, “Ondokuzuncu Asrın Ortalarında Kayseri’de Aşiret
Olayları (1845-1865)”, Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s. 164-175; Metin Hülagü,
“Osmanlı Devleti’nde Güherçile Üretimi ve Kayseri Güherçile Fabrikası”, Geçmişteki İzleriyle Kayseri,
s. 185-208; Metin Hülagü, “Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye Nakli Kararı”, Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s. 226-237; Mehmet İbşirli, “Kayseri”,
DİA, C. XXV; İnbaşı, 16.YBKayseri; Nedim İpek, “Müstakil Sancaktan Vilayete Kayseri’nin İdarî Taksimatı”, KYTSB 4, s. 297-306; R. Jenings, “Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century: A
Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon and Erzurum”, İnternational Journal Middle East Study
VII, USA, 1976; Emir Kalkan, “Kayseri’ye Yerleşen Türk Toplulukları”, Türk Dünyası Araştırmaları; S.
17; Mehmet Karagöz, “XVI.-XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Şehrinin Fizikî Görünümü ve Mahallelerin
Durumu”, KYTSB 2, s. 245-257; Mehmet Karagöz, “XVIII. Asrın İlk Yarısında Osmanlı İdari Taksimatı
İçerisinde Kayseri’nin İdari Durumu”, I KYTSB1, s. 139-163; Mehmet Karagöz, XVIII. Asrın Başlarında
Kayseri (1700-1730), (EÜSBE Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri 1993; Muhammet Karakaş, XVIII.
Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri, (EÜSBE Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri 1997; Muhammet Karakaş, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri’de Ayan ve Mütegalibeler”, KYTSB 2, s. 259-265; Karal,
OsmanlıT; Kars, M.M.Kayseri; İsmail Kaya, 15/2 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili (H.1019-20 / M.161112), (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1995; Mustafa Keskin, “Osmanlı Toplumsal
Hayatına Ait Tespitler: Kayseri ve Yöresi Örneği”, Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s.
24-33; Mustafa Keskin, “Kayseri Yöresindeki Aşiretlerin İskânı Hakkında”, Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s. 80-94; Keskin, Mustafa, “1831-1860 Tarihli Kayseri Müfredat Defterine Göre
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Kayseri ve Tabi Yerleşim Yerlerinde Nüfus Dağılımı”, Geçmişteki İzleriyle Kayseri, Kayseri 2006, s.
144-154; Keskin, Mustafa, Kayseri Nüfus Müfredat Defteri 1831-1860, Kayseri 2000; Remzi Kılıç,
Kânunî Devri Osmanlı - İran Münâsebetleri (1520-1566), İstanbul 2006; Uygur Kocabaşoğlu-Murat
Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri 1998; Uygur Kocabaşoğlu (Hzl), Kayseri Sancağı Hakkında
Teğmen Bennet Tarafından Hazırlanan Genel Rapor (1880), Kayseri 1996; Ahmet Kolbaşı, Merzifon,
Yozgat ve Kayseri Ermeni Olayları (1892-1893), Kayseri 2005; Özcan Mert, “Kayserili Bir Ayan: Zennecioğlu Seyit Mehmet Ağa”, KYTSB 2 , s. 323-334; Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l-Vukuat, C. I-II, TTK,
Ankara 1992; Hıfzı Nuri, Kayseri Sancağı, Kayseri 1995; Mustafa Oğuz, 59 Numaralı Kayseri Şer’iye
Sicili (H.1062-M. 1652), (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1998; Yusuf Oğuzoğlu, “17.
Yüzyılda Kayseri”, I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri 7-13 Nisan 1987, Kayseri 1987, s. 32-35; Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı, İstanbul 1990;
Rifat Önsoy, “19. Yüzyılın Sonunda Kayseri’nin İktisadi ve Ticari Durumu”, I. Kayseri Kültür ve Sanat
Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri 7-13 Nisan 1987, Kayseri 1987, s. 41-43; Rifat Önsoy, “Millî Mücadelede Kayseri”, KYTSB1, s. 229-235; Mehmet Özbek, 88 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili (H. 1089-1090
/ M. 1678-1679) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
1995; Mustafa Özdemir, Kayseri’de Pastırmacılık, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri 1994; Yücel
Özkaya, “XVIII. Asırda Kayseri”, I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri, Kayseri
1987, s. 36-40; Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Yerli Ailelerin Âyanlıkları Ele Geçirişleri
ve Büyük Hanedanlıkların Kuruluşu”, Belleten 168, Ankara 1978, s. 676-682; Ayhan Öztürk, “Mısırlı
İbrahim Paşa’nın Kayseri ve Civarındaki Faaliyetleri”, KYTSB 2, s. 369-373; Ayhan Öztürk, Şer’iye
Sicillerine Göre Kayseri Sancağı (1788-1749), Kayseri 2000; Hamiyet Sezer, “Şer’iyye Sicillerine
Göre III. Selim Dönemi Kayseri Şehri”, KYTSB 4, s. 463-472; Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, C. I,
Ankara 1959; Muhsin İlyas Subaşı, Dünden Bugüne Kayseri, Kayseri 1991; Süleyman Beyoğlu,
“1914-1922 Yıllarında Kayseri’de Yaşanan Bazı Sıkıntılar”, KYTSB 2, s. 85-93; Şemseddin Sami,
Kāmûsu’l-A‘lâm V, İstanbul 1314; Özen Tok, 130 Numaralı Kayseri Şer’iye Sicili (H 1151/M 1738-39)
Transkripsiyon ve Değerlendirme, (EÜSBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1996. Özen Tok,
“Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle Ahalisinin Rolü
(XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.
18, Kayseri 2005, s. 155-173; Ramazan Tosun, “Millî Mücadele Döneminde Kayseri’de Kurulan Millî
Cemiyetler ve Faaliyetler”, KYTSB1, s. 337-342; Ramazan Tosun, Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri’de Ermeni Olayları, KAYTAM, Kayseri 1997; Ali Tuzcu, “Konsolosluk Raporlarında Kayseri’nin
İktisadî Yapısı”, KYTSB 3, s. 527-552; Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri 1798-1802 Osmanlı
Fransız Harbi (Napolyon’un Mısır Seferi), Ankara 1987; Ayşe Türkmen, 96 Numaralı Kayseri Şer’iye
Sicili (H. 1099-1100 / M. 1687-1689) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (EÜSBE Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi), Kayseri 1998; Ahmet Uğur, Yavuz Sultan Selim, Kayseri 1989; Refet Yinanç, “XVI. Yüzyıl
Sonlarında Kayseri Mahalleleri ve Nüfusları”, KYTSB1, s. 363-366; Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği,
Ankara 1989; Abdulkadir Yuvalı, “Kayseri’de XVII. Yüzyıl Sonlarında Kadının Sosyal Statüsü”,
KYTSB1, s. 367-375.
ÖZEN TOK

1923- Cumhuriyet Dönemi
1923
1924 (13 Ekim)
(14 Ekim)
1925

Bütün mutasarrıflıklar vilayet sayıldığından Kayseri de vilayet oldu.
Mustafa Kemal Paşa’nın ikinci defa (Cumhurbaşkanı olarak ilk) Kayseri’ye gelişleri.
Mustafa Kemal Paşa tarafından “Memleket Hastahanesi” hizmete açıldı.
Türk Hava Kurumu Kayseri şubesi açıldı. Belediye Reisi İbrahim Safa Bey* zamanında bir motorla yakın çevredeki az sayıda aboneye elektrik verilmeye başlandı.
1926 (6 Ekim) İlk Türk uçak fabrikası olan Kayseri Tayyare Fabrikası* açıldı.
Bünyan’da Halı İpliği Fabrikası kuruldu. İtfaiye Teşkilatı kuruldu.
Evlendirme Memurluğu kuruldu.
1927 Cumhuriyet Dönemi ilk nüfus sayımına göre Kayseri merkez nüfusu 39.134 kişi olarak belirlendi.
(24 Nisan) Kayseri Demiryolu İstasyonu hizmete açıldı.
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(29 Mayıs) Ankara - Kayseri Demiryolu ulaşıma açıldı.
“Yeni Matbaa” ismi ile Mehmet Tevfik Mülâyim tarafından Kayseri’nin ilk özel matbaası kuruldu.
1928 Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi kuruldu.
1928 (28 Eylül) Yeni harfleri tanıtma gezisi sırasında Atatürk üçüncü defa Kayseri’ye geldi.
1929 Türkiye’nin en eski hidroelektrik santrali olan Bünyan Hidroelektrik Santrali, Skoda
firması tarafından Alman ve Çek mühendisler tarafından kuruldu.
1932 Kayseri Halkevi şubesi açıldı.
1934 (4 Şubat) Atatürk dördüncü defa Kayseri’ye geldi.
1935 (16 Eylül) Sümer Bez Fabrikası* hizmete açıldı.
(Ekim) Nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 46.181 kişi olarak belirlendi.
1938 Kayseri Halkevi Kütüphanesi hizmete açıldı.
Hunat* Hatun Medresesi, Kayseri Müzesi olarak ziyarete açıldı.
1939 Kayseri – Tekir – Develi karayolu ulaşıma açıldı.
1940 Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 52.467 kişi olarak belirlendi.
Kayseri tarihi ve kültür hayatına damgasını vuran taş dövüşü geleneği, olumsuz
sonuçları dolayısıyla yasaklandı.
1941 Kurşunlu Camii*’nin restorasyon çalışmaları başladı.
1942 Kayseri Şehir Tiyatrosu hizmete açıldı.
Elli yatak kapasiteli Erciyes Dağ Evi hizmete açıldı.
Hükümet Konağı hizmete açıldı.
1943 Kayseri Devlet Hastanesi kuruldu.
1945 Kayseri’nin ilk şehir imar planı çizildi.
Kayseri’de belediye otobüsleri hizmete girdi.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 57.864 kişi olarak belirlendi.
1946 Kartal mevkisinde bulunan Kartal Hava Şehitleri Abidesi ziyarete açıldı.
Sarız* ilçe oldu.
1947 Yeşilhisar* ilçe oldu.
1948 Tahsin Özgüç tarafından Kültepe Ören Yeri'nde ilk bilimsel kazılar başlatıldı.
Sucuk ve pastırma imalathaneleri Karpuzatan bölgesinde hizmet vermeye başladı.
1949 Kayseri Merkez Cezaevi faaliyete başladı.
1950 Yapılan sayımda Kayseri nüfusu 65.448 kişi olarak belirlendi.
1953 Tomarza* ilçe oldu.
Orta Anadolu Mensucat İplik ve Dokuma Fabrikası* açıldı.
Birlik Mensucat İplik Fabrikası açıldı*.
“Asri Mezarlık” Kayseri Şehir Mezarlığı hizmete açıldı.
Otomatik telefon santrali hizmete girdi.
1954 Yahyalı* ilçe oldu.
1955 Kayseri Şeker Fabrikası* açıldı.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 82.405 kişi olarak belirlendi.
1957 Felahiye* ilçe oldu.
Türkiye’nin ilk sanayi sitelerinden birisi olan Eski Sanayi Sitesi kuruldu.
1960 Kayseri Atatürk Stadyumu hizmete açıldı.
Sarıoğlan* ilçe oldu.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 102.596 kişi olarak belirlendi.
1965 Yüksek İslam Enstitüsü açıldı.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 126.653 kişi olarak belirlendi.
1966 Kayserispor* Kulübü kuruldu.
Cumhuriyet Dönemi Kayseri’nin ilk özel koleji Türk Eğitim Derneği Kayseri Koleji
hizmete açıldı.
Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası ayrılarak Kayseri Ticaret Odası kuruldu.
1967 (17 Eylül) Olaylı Kayserispor – Sivasspor maçında yaşanan izdiham dolayısıyla 40 kişi hayatını
kaybetti ve yüzlerce seyirci de yaralandı.
Anadolu Fuarı açıldı.
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1968 Merkez Bankası Kayseri şubesi hizmete açıldı.
Çinko Kurşun Metal Sanayi AŞ (ÇİNKUR) kuruldu.
1969 Kültepe Ören Yeri ziyarete açıldı.
Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.
1970 Ankara Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak Gevher Nesibe Tıp Fakültesi açıldı.
Türkiye’nin ilk meyve suyu fabrikası olan Meysu hizmete başladı.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 160.958 kişi olarak belirlendi.
1972 Kayseri’nin Develi ilçesinde Saray Halı Fabrikası* hizmete başladı.
1974 Hes Kablo Fabrikası açıldı.
Kayseri’de TRT yayını başladı.
1975 Taksan Takım Tezgâhları Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 207.037 kişi olarak belirlendi.
1976 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.
1977 Bürüngüz Camii* yaptırıldı.
İnönü Parkı hizmete açıldı.
Kayseri Doğumevi hizmet vermeye başladı.
1978 Kayseri Üniversitesi kuruldu.
Erciyes Dağı'nda 2740 metre uzunluğundaki Telesiyej hizmete girdi.
Huzurevi hizmet vermeye başladı.
1979 Yeraltı Çarşısı hizmet vermeye başladı.
1980 Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 281.320 kişi olarak belirlendi.
1982 (14 Mart) Gevher Nesibe Medresesi Tıp Bayramı’nda Tıp Tarihi Müzesi olarak ziyarete açıldı.
Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi’ne dönüştü.
1983 Arkeolojik eserlerin Gültepe’deki Arkeoloji Müzesi’ne taşınmasıyla Hunat Medresesi,
Kayseri Etnografya Müzesi’ne dönüştü.
Atatürk’ün Kayseri’ye ilk gelişinde misafir olduğu Raşit Ağa Konağı Atatürk Evi
Müzesi ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak ziyarete açıldı.
1984 Kayseri Fen Lisesi açıldı.
1985 Üniversite ve Sanayi İşbirliği Vakfı kuruldu.
Kayseri Belediye Konservatuvarı kuruldu.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 373.937 kişi olarak belirlendi.
1987 Talas* ilçe oldu.
Akkışla* ilçe oldu.
Belsin* Toplu Konut Kooperatifi kurularak Belsin semti oluşmaya başladı.
1989 Bakanlar Kurulu kararı ile Erciyes, Uluslararası Kayak Merkezi olarak ilan edildi.
Kayseri Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne dönüştü.
Merkez ilçe olarak Kocasinan* ilçesi kuruldu.
Merkez ilçe olarak Melikgazi* ilçesi kuruldu.
1990 Hacılar* ilçe oldu.
Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 421.362 kişi olarak belirlendi.
1991 Yeni Kayseri Hali hizmet vermeye başladı.
1993 Şehrin ilk özel sağlık kuruluşu olan İbni Sina Tıp Merkezi hizmete açıldı.
1995 Etnografya Müzesi* ziyarete açıldı.
1996 İncesu* Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.
1997 Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 498.293 kişi olarak belirlendi.
Kayseri’nin ilk alışveriş merkezi olan Kasseria Alışveriş Merkezi açıldı.
1998 (15 Kasım) Kayseri Havaalanı iç hat uçuşları başladı
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.
2000 Yapılan nüfus sayımında Kayseri merkez nüfusu 536.392 kişi olarak belirlendi.
2002 Türkiye’nin ilk esnaf ve sanatkâr müzesi olan Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi* ziyarete açıldı.
2003 Kayserili hayırsever işadamı Kadir Has*’ın katkılarıyla Fuar alanı içerisinde Kent ve
Mimarsinan Müzesi* ziyarete açıldı.
Kayseri’de ilk defa evlere doğalgaz dağıtımı başladı.
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Kayseri Şehri
Kayseri şehrinin (Antik Mazaka) ilk
kurulduğu yer, bugünkü şehir merkezinin 2 km güneybatısındaki Eskişehirin
Dağı olarak adlandırılan lav akıntılarının
üzeridir. Burası günümüzde “Eski Şehir”
veya “Eski Kayseri” olarak bilinmektedir.
Nezahat Baydur’a göre Mazaka burada
MÖ XI. yüzyılda kurulmuştur.
Yöreden geçen seyyahlar Bizans Dönemi* ile ilgili yapı izlerini tarif ve tasvir
etmişlerdir. Bugün, toprak yüzeyinde
mevcut bazı duvar parçaları, bu tepede
yerleşmenin varlığını göstermektedir.
Ancak bunların tarihini (yılını, asrını)
tespit etmek güçtür.
Şehrin kuruluş yeri, ova tabanından yaklaşık 100 m yüksekte, ovaya hâkim bir
tepe üzerindedir. Kuruluş devrinin şartları göz önüne alındığında, şehrin ovada
değil de yüksekçe bir tepe üzerinde yer
alması, bunun savunma amacına yönelik
olduğunu göstermektedir. Nitekim, şehrin bulunduğu tepeyi güneyden yüksek
Erciyes dağlık kütlesi, batıdan da volkanik sistemin devamı olan Yılanlı Dağı*
çevrelemektedir. Bu durumda şehrin yalnız kuzeye ve doğuya bakan bölümleri
ovaya açıktır. Böylece şehrin dışarıdan
gelebilecek tehlikelere karşı savunulabilmesi için ovaya nazaran daha uygun bir
ortam söz konusudur. Kuruluş yerinin
seçiminde şehrin savunma durumu gözetilirken tarım imkânlarının mevcut olduğu, şehrin beslenme ihtiyacını karşılayacak olan ova tabanından da uzaklaşılmamaya özen gösterilmiştir.
Kuruluş tarihi MÖ XI. yüzyıl olarak tahmin edilen Kayseri’nin bugün bulunduğu
yere yani ovaya ne zaman indiği konusunda kesin ve yeterli bilgi yoktur. Bazı
yazarlara göre IV. yüzyılda yörenin önde
gelen din adamlarından Başpiskopos
Basilius*, bugünkü şehrin bulunduğu
alanda büyük bir öksüzler yurdu yaptırmıştır. “Basileias” adı verilen bu yapı
topluluğu, dönemine göre başlı başına
bir şehir niteliği taşıyordu. Çünkü içinde
kilisesi, piskopos sarayı, kitaplığı, rahiplerin oturması için yerler; gezginler, hastalar ve fakirler için misafirhaneler ve
cüzzamlılar için bir hastanesi vardı.
Albert Gabriel,* buranın şimdiki Kayse-

ri’nin ilk çekirdeğini teşkil ettiğini belirtmektedir. Ancak bu yapı topluluğundan
günümüzde hiçbir eser mevcut değildir.
Tarihin çok eski devirlerinden beri Türkiye’deki şehirler çeşitli nedenlerden
dolayı yer değiştirmiştir. Bu değişiklikte
korunma endişesi, ekonomik nedenler,
askerî nedenler ve doğal olaylar rol oynamıştır. Kayseri’nin yer değiştirmesinde
ise belirtilen bu nedenlerden bazılarının
etkili olduğu kuvvetle muhtemeldir.
Gabriel’in belirttiğine göre Basilius’un
inşa ettirdiği yapı topluluğunun bir çekim
alanı oluşturduğu düşüncesine katılmak
mümkündür. Bunun yanında korunma
endişesinden de kaynaklanan bir yer
değiştirme söz konusu olabilir. Her ne
kadar ilk yerleşme yerinin, savunmanın
daha kolay olması açısından ovadan yüksekte ve korunaklı bir alanda olması bu
fikirle çelişiyor gibi gözükse de Strabon,
“Genellikle Mazaka bir kentin kurulması
için uygun bir yer değildir. Çünkü burada
ne su vardır, ne de doğal bir şekilde tahkim edilmiştir ve valilerin ihmali yüzünden surları da yoktur.” şeklinde bilgi vermektedir. Bu durum da şehrin savunmasını güçleştirmiş olmalı ki ovada kurulan
şehrin etrafı III. veya IV. yüzyılda surlarla
çevrelenmiştir. Bunun yanında şehrin
geçirdiği bir deprem de bu yer değiştirmede rol oynamış olabilir.
Eski adı Kaniş veya Neşa olan Kültepe*,
Kapadokya Krallığı’nın merkezi Kaiseria’nın (bugünkü Kayseri) 6 km kuzeydoğusundadır. Sivas’tan gelen doğu-batı ve
Malatya’dan geçen güneydoğu-batı ve
güneyden kuzeye ulaşan tarihî ve doğal
anayolların birleştiği noktadadır. MÖ III.
binyılın sonlarından itibaren bölgede
hüküm sürmüş Kaniş Krallığı’nın merkezi olup aynı zamanda Anadolu’daki Asur
Ticaret Kolonileri* sisteminin başşehridir. Kültepe, MÖ III. binin sonlarında ve
II. binyılın ilk çeyreğinde Anadolu-Suriye-Mezopotamya arasında parlak bir
ticaret ve sanat merkezi olmuştur.
Türkler Döneminde Kayseri
Hakkında çok fazla bilgi olmayan Eski
Şehir ya da Eski Kayseri bir yana bırakılacak olursa bugünkü Kayseri’nin çekirdeğini Kayseri Kalesi oluşturmaktadır.

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Daha önce de bahsedildiği gibi Kayseri’de Türklerden önce çeşitli hâkimiyetler
kurulmuştur. Türklerin eline geçtikten
sonra Kayseri’ye sırasıyla Danişmendliler*, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar*,
Eretnalılar*, Karamanoğulları* ve
Osmanlılar* egemen olmuştur. Ancak
eldeki bilgilerden, şehrin gelişim aşamaları Selçuklulardan itibaren sağlıklı olarak izlenebilmektedir.
Bizanslılar zamanında inşa edilen Kayseri şehrinin dış surları Selçuklular Dönemi’nde onarılmıştır. Surlar onarıldıktan
sonra iç kalede büyük değişiklikler yapılmıştır. Kale içine devlet daireleri, saray,
cami gibi yapılar inşa edilmiş; bunun
yanı sıra iç kale bir güvence yeri olarak
kuvvetlendirilmiştir.
Anadolu’daki tarihî yollar üzerinde bulunan Kayseri, Selçuklular Dönemi*’nde
ticari ve kültürel bir merkez durumundaydı. Kalenin kapıları yanına kurulan
pazarlar, şehir surlarının dışında inşa
edilen hanlar hem dışarıdan gelen tüccarların hem de şehir halkının kolayca
buluşmasını sağlıyordu. Bunun yanında
şehir çarşıları, çeşitli meslek erbabını bir
arada bulunduracak şekilde teşkil edilmişti.
Kayseri siyasi yönden de önemli bir
şehirdi. Öyle ki Konya’dan sonra ikinci
başkent sayılıyordu. Sultanlar fetihlere
burada hazırlandıklarından “Dârü’lFeth”, Konya’dan sonra ikinci başkent
olduğu için de “Dârü’l-Mülk” unvanlarını almıştır.
Selçuklu hâkimiyetinin bitiminden XVI.
yüzyıla kadar olan dönemde şehrin fiziki
yapısı ile ilgili bilgi edinmek güçtür.
Ancak, Osmanlıların hâkimiyetine geçmesinden sonra, tahrire tabi tutulan Kayseri ile ilgili sağlıklı bilgileri o dönem
kayıtlarından edinmek mümkündür.
XVI-XIX. Yüzyıllar Arasında Kayseri
Şehri: XVI. yüzyıl başlarında Kayseri’nin
büyük bölümü surlar içinde bir yerleşmedir ancak surları aşarak dışarı doğru
da yayılmıştır. Bu dönemde Kayseri’de
37 mahalle bulunmaktaydı. Şehirde (o
dönemdeki kaza) 9.000 civarında, sancakta ise 30.000 civarında nüfus vardı.
Bu nüfusun %70’i Müslüman, %30’u ise
gayrimüslimdi. Ticari faaliyetler her

zamanki gibi canlılığını korumaktaydı.
Şehirde, Bedesten civarında sarraflar,
haffaflar (ayakkabıcılar) bulunuyordu.
Debbağcılık (deri işlemeciliği) ileri
durumdaydı. Şehirde çullah, hallaç,
kasap, taşçı, zaviyedar, hattat, türbedar,
nalbant, kaşıkçı, bezirci, sabuncu, korucu, tellal, merkepçi, gülcü vs. gibi muhtelif meslek dallarının bulunduğu kayıtlarda geçmektedir. Ayrıca belirtilen bu meslek dallarının yanında boyahane, mumhane, şaphane vb. işletmeler de bulunmaktaydı.
XVI. yüzyıl başında Kayseri, sancak merkezi olması dolayısıyla idari bir fonksiyona da sahipti. Sancak beyi, kadı, subaşı ve
diğer yöneticiler burada otururlar ve sancağın yönetim işlevini yerine getirirlerdi.
İç kalede 98 kale görevlisi bulunmaktaydı.
XVII. yüzyılda Kayseri, 20.000’i geçen
nüfusuyla Anadolu’nun büyük şehirleri
arasındaydı. Sicillerde yer alan çeşitli
vergi kayıtlarından bu nüfusu belirlemek
mümkün olmaktadır. XVII. yüzyılda da
Kayseri, sur içinde düzenli bir şehircilik
yapısına sahipti. Bu dönemde canlı bir
imar faaliyeti göze çarpmaktadır. Meydan Kapısı dışında büyük bir çarşı oluşmuştu. Hisar önünde bir ekmekçi fırını,
bir kahve tahmisi ve 11 dükkân, bir kahve
dükkânı, bir bakkal dükkânı, 4 arabacı
dükkânı inşa edilmişti. Kayseri Bedesteni
Bursa’daki Mustafa Bey Evkafı’na bağlıydı. 1675 tarihli bir kayda göre Bedesten’in
üç tarafına bitişik olarak altı dikici
dükkânı, iki derzi, bir hallaç dükkânı, 36
kuyumcu dükkânı olmak üzere 55
dükkân bulunuyordu.
Bu yüzyıldaki Kayseri evlerinin fiziki
yapısına ait bilgiler de mevcuttur. Bu
evler genellikle bir sofa, bir tabhane
(mutfak), bir örtme, bir miktar avludan
oluşuyordu. Bazılarının bahçesinde bir
ahır ve bir su kuyusu bulunmaktaydı.
XVIII. yüzyılda Kayseri’de nüfusun
20.000, mahalle sayısının da 77 olduğu
belirlenmiştir. Buna göre XVI. yüzyıl
başında şehrin 9.000 civarında olan
nüfusu bir mislinden fazla artmış, mahalle sayısı da 37’den 77’ye çıkmıştır. Şehrin
o dönemdeki sınırlarını tam olarak bilmememize rağmen, yatay yönde ne
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kadar genişleyebileceği konusunda nüfus
ve mahalle sayısı fikir vermektedir. XVI.
yüzyılda sadece bir mahallesi surlar
dışında olan şehir, bu yüzyılda hatta
XVII. yüzyıldan itibaren surların dışına
çıkarak ovaya yayılmış olmalıdır.
Bu dönemdeki şehrin diğer özellikleri ile
ilgili olarak şunlar da belirtilebilir: Daha
önceden olduğu gibi ticaret, VIII. yüzyılda da Kayseri’nin ekonomik yaşamında
önemli olmuştur. Bu dönemde şehirde
bir bedesten ve beş han, dört tane de
pazar yeri ismi tespit edilmiştir. Şehirdeki dinî, sosyal ve idari binalara gelince 25
cami ve mescit, 2 mevlevihane, 7 hamam,
11 çeşme, 6 medrese ve her caminin
yanında da sübyan mektebi bulunmaktaydı. Ayrıca idarecilerin kullandığı
(mutasarrıflara ayrılmış) bir saray ile
kadıların kullandıkları bir mahkeme
binası mevcuttu.
Önceki dönemlerde olduğu gibi deri işlemeciliği önemli bir zanaat dalıydı. Şehirde barut imalinde kullanılan güherçile
çıkarılıyordu ve bu, İstanbul’un ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyordu. Ayrıca şap ticareti yapılmaktaydı.
XIX. Yüzyılda Kayseri Şehri: XIX. yüzyıla gelindiğinde Kayseri’deki gelişimin
ve imar faaliyetlerinin devam ettiği görülür. İç kalenin güneybatısında yer alan ve
daha önce bir yangın geçiren Kapalı
Çarşı*, 1859 yılında halk tarafından yeniden inşa edilmiştir. Çarşıda 800 dükkân
yer almaktaydı. Kapalı Çarşı’nın yapımı,
şehirdeki ticaretin canlılığının bir göstergesidir. Yine 1803 yılında Atpazarı*’nda
18 dükkân, 1806 yılında Hükûmet Dairesinin yanında bir askerî kışla inşa edildiği
bilinmektedir. İmar hareketlerinin yanı
sıra şehir 1835 yılının ağustos ayında
büyük bir felaket yaşamıştır. Söz konusu
tarihte meydana gelen depremde birçok
ev yıkılmış veya harap olmuş, 1064 kişi
de hayatını kaybetmiştir.
XIX. yüzyılın bazı dönemlerinde şehir
nüfusu ile ilgili şu bilgiler mevcuttur:
1831’de yapılan sayıma göre şehirde
13.466 erkek nüfus yaşamaktaydı. 1892
yılına ait Ankara Vilayet Salnamesi’nde
ise 49.498 nüfus olduğu belirtilmektedir.
Nüfusa ait bu rakamlar şehrin alan olarak daha da büyüdüğünün kanıtlarıdır.

Nüfustaki bu artış ve buna bağlı olarak da
şehrin alansal gelişiminde rol oynayan
birtakım faktörler vardır. Söz konusu
faktörlerin başında şehrin ticari fonksiyonu gelmektedir. Sancak merkezi olması nedeniyle idari fonksiyonun da bu
konuda payı vardır. V. Cuinet’nin belirttiğine göre şehirde altı kervansaray, bir
hastane ve ticaret mahkemesi vardı. Belediye teşkilatı ise 1871 yılında kurulmuştu.
Yüzyılın sonuna doğru küçük sanayinin
gelişmekte olduğu görülür. Bunun yanında başından beri Kayseri için en önemli
geçim kaynağı olan ve ova tabanında
sürdürülen tarım da göz önüne alınırsa
bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi,
şehrin nüfus ve buna bağlı olarak da alan
bakımından büyümesini sağlamıştır.
Bütün bunlar XIX. yüzyılda döneminin
şartlarına göre Kayseri’nin büyük şehir
özelliği taşıdığını göstermektedir.
XX. Yüzyılda Kayseri Şehri: XX. yüzyıla gelindiğinde şehrin daha önceki
dönemlere oranla iyice geliştiği görülür.
Yüzyıl başında Ahmet Nazif Efendi*,
Osmanlı Devleti’nin resmî belgelerine
dayanarak şehir nüfusunu 56.178 olarak
bildirmektedir. Yine bu dönemde şehirde 108 mahalle bulunmaktaydı.
Yüzyılın başındaki Kayseri dar sokakları,
bu sokakların kesiştiği yerlerde veya
cami, mescit, okul önlerindeki organik
meydanları ve çıkmaz yolları ile bir ortaçağ şehri görünümü taşımaktaydı.
Bu dönemde Kayseri’de 12.811 hane,
3.722 dükkân ve mağaza, 120 fırın, 30
han, 11 hamam, 250 ambar ve samanlık,
150 cami ve mescit, 56 sübyan mektebi,
6 erkek ilkokulu, 3 kız ilkokulu, 8 kilise,
2 kütüphane, 39 medrese, 123 çeşme ve
sebil, 31 tekke ve zaviye, 1 kıraathane, 1
hükûmet konağı, 1 askerlik dairesi, 1 cephanelik, 1 belediye konağı, 1 gureba hastanesi, 1 mülki idadi, 2 belediye bahçesi ve
1 güherçile fabrikası bulunmaktaydı.
Ahmet Nazif, bu dönemde şehirdeki ticaret hakkında şu bilgiyi vermektedir:
“Kayseri’deki ticaret türü çeşitli ise de
başlıca iki kısma ayrılır: Birisi nakdî sermayesi ile ticaret yapan servet ve zenginlik sahipleri, diğeri küçük sanat ve el
emeği ile çalışan çiftçi, teymurcu, kuyumcu, saatçi gibi çalışan sanatkârlardır. Bu
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son uğraşının çeşidi kırkı geçer.” Bu özellikleri ile Kayseri, yüzyılın başında nüfusu, idari fonksiyonu, gelişmiş ticareti ile
günümüz koşullarındaki orta büyüklükte
bir şehir özelliği göstermekteydi.
1900-1950 yılları arasındaki dönemde,
Cumhuriyet’e kadar şehrin fiziki yapısında büyüme yönünde bir değişiklik olmamıştır. Şehrin gelişmesi Cumhuriyet’le
birlikte başlamaktadır ve ilk büyük sanayi
tesisi olan Tayyare Fabrikası* 1926 yılında kurulmuştur. Şehrin güneydoğusunda
yer alan fabrika altı hangardan oluşan bir
yapı topluluğu ile açılmışken zamanla
genişlemiş ve uçuş pistinin de bulunduğu
büyük bir sahayı kaplamıştır.
Bunun hemen arkasından 1927 yılında
hizmete giren tren istasyonu ve 1935’te
açılan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası*, geniş alan kaplayan kamuya ait yerlerdi. Yüzyılın başından 1950 yılına kadar
geçen zaman aralığında şehrin fiziki
yapısındaki en önemli değişim budur.
1945 yılında şehrin uygulanan ilk imar
planı yapılmıştır. Bu planda, şehrin
kuzeybatıya doğru gelişimi öngörülmüştür. Cumhuriyet’le birlikte yurt genelindeki atılımlara paralel olarak Kayseri’de
başlayan gelişme, II. Dünya Savaşı Dönemi'nde nispeten durgunluğa girmişse de
bu koşulların sona ermesiyle şehir, gelişimini yeniden sürdürmüştür.
Şehirde birbiri ardından büyük sanayi
tesislerinin açılması ve o dönemde en
önemli ulaşım şekli olan demiryollarının
Kayseri’den geçmesi ve istasyonun faaliyete geçmesi, şehrin fonksiyonlarındaki
değişimin dönüm noktası olmuştur. Bu
dönem aynı zamanda şehirde işgücü ihtiyacının artması ve dolayısıyla köyden
şehre göçün de başlangıcıdır.
1950 sonrası, Kayseri’de şehirleşme
konusunda adeta bir patlamanın yaşandığı dönemdir. Bu durum nüfusa ait
rakamlarla ifade edilecek olursa 1950’de
65.488 olan nüfus, 1960’da 102.596,
1970’te 160.985’e ulaşmıştır. Nüfus kriteri esas alındığında Kayseri, 1960 yılında 100.000’i aşkın nüfusuyla büyük
şehir özelliğine sahip olmuştur. İstihdam
yaratıcı ekonomik yatırımların artması
sonucu şehir, yoğun göç almaya başlamıştır.

1950 yılından itibaren başlayan bu hare-

kette önce iç kalenin güneyinde yer alan
eski mahallelerdeki yapılar yıkılarak yerine, ızgara planlı merkezî iş alanları
(banka, büro, iş hanları) yapılmıştır. Surların kuzey yanında yer alan daha seyrek
dokulu eski mahalleler ise yerlerini yavaş
yavaş apartman bloklarına bırakmıştır.
Bu yıllarda şehir, büyük bir inşaat alanına
dönmüş; yıkıntı ve bina artıkları, modern
bina inşaatları ile yan yana yer almıştır.
Şehir merkezinden kopuk durumdaki
fabrikalar, konumlandıkları yerlerin çevrelerinde yerleşme bakımından potansiyel gelişme alanları yaratmışlardır. Örneğin Sümer Mahallesi, Sümerbank Bez
Fabrikası’nda çalışanların oluşumunu
başlattıkları büyük bir mahalledir. Keza
Şeker Fabrikası* çevresinde kooperatifler
aracılığı ile yaptırılan toplu konutların
başlangıcı 1965-1966 yıllarına dayanır.
Şehrin fiziki yapısındaki en önemli değişikliklerden biri de 1956’da şehir merkezinin batısında kurulan sanayi sitesidir
(Eski Sanayi). Bu tarihe kadar küçük
sanayi birimleri, merkezde ticaretle iç içe
bir şekilde yer almaktaydı. Düzenli bir
sitenin oluşturulmasıyla şehir merkezinde yer alan küçük atölyeler ve orta ölçekli sanayi tesisleri tümüyle buraya taşınmıştır. Söz konusu sanayi sitesi, aynı
zamanda Türkiye’de bu konudaki ilk
örneklerden biridir. Bu dönemde belediyenin öncülüğünü yaptığı imar hareketlerinden bir diğeri de 1957 yılında Sahabiye
Mahallesi’nde yaptırılan “Belediye
Blokları”dır. Burası da yine şehirdeki ilk
toplu konut alanları arasındadır.
1950’den sonra şehirleşme hareketinin
ivme kazanması şehrin belirli yönlere
doğru büyüdüğünü ortaya koymaktadır.
Gelişim, Kayseri-Ankara karayolu
boyunca kuzeybatıya, Kayseri-Sivas
karayolu boyunca da doğuya doğru
olmuştur.
Şehrin doğu yönündeki gelişimi, 1960
yılına kadar bugünkü Fevziçakmak ve
Kılıçarslan Mahallelerinin batı sınırına
kadar olmuştur. Bu mahalleler ise 1960
yılından sonra oluşmuştur. Yine kuzeybatıdaki Hürriyet ve Aydınlıkevler
Mahalleleri de aynı durumdadır. Şehrin
gelişiminin kuzeybatı ve doğuya doğru
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olmasında çeşitli faktörler rol oynamıştır.
Bunlardan ilki, güneyde lav akıntılarının
bulunmasının topografik bir engel oluşturmasıdır. Ayrıca bu yöndeki Tayyare
Fabrikası ile kuzeybatıdaki istasyon ile
demiryolu ve devamındaki Sümerbank
Bez Fabrikası başka bir kademeyi oluşturarak bu yönlerdeki yayılmaya engel
olmuştur. Böylece şehir, ana karayollarının da etkisiyle kuzeybatı ve doğu yönlerinde ovaya doğru yayılma eğilimine girmiştir.
Kayseri’nin şehirleşmesi, 1970 yılından
sonra daha da hızlanmıştır. 1970 yılında
160.985 olan nüfus, 10 yıl sonra
207.037’ye, 1990 yılında ise 421.362’ye
ulaşmıştır. 20 yıllık zaman zarfında 260.
377 kişilik bir artış söz konusudur. Kayseri’nin, 1927 yılı sayımından itibaren
nüfus ağırlığı yönüyle ülkemizdeki ilk 15
şehir arasında bulunması açısından
önemli bir yeri vardır. Üstelik de yıllar
itibarıyla değişmekle birlikte hep 8. ve 9.
sırada yer almıştır. Ancak şehirleşme
indeksi bakımından 1970 yılından itibaren de büyük bir sıçrama yaptığı görülür.
Şehirdeki nüfus artışının giderek daha
yüksek oluşunun ana nedeni, Kayseri’yi
bir çekim merkezi hâline getiren fonksiyonlardaki gelişme ve buna bağlı olarak
da köyden şehre göçtür. Doğal olarak
nüfustaki bu büyük artış, şehrin gerek
yatay gerekse dikey yönde büyümesini ve
fiziki çehresindeki değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.
1970 yılından sonra şehrin gelişimi üç
şekilde olmuştur: a) Eski yapıların yıkılarak yerine yenilerinin inşası, b) Yeni
alanların planlı bir şekilde yapılaşması,
c) Plansız yapılaşma sonucunda oluşan
yerleşim alanları ve başka idari ünitelerin
şehirle bütünleşmesi.
Şehirdeki büyüme ve yenileşmeye bağlı
olarak eski mahallelerdeki evler ve iş
yerleri yıkılarak yerine çok katlı binalar
inşa edilmiştir. Bu durum şehrin nüvesini
teşkil eden günümüzdeki merkezî iş
sahasında çok net olarak görülür.
Modern yapıların arasında eski yapılara
az da olsa rastlanmaktadır.
Daha önce yapılan planlamalar doğrultusunda yeni alanlar yerleşime açılırken
şehrin hızlı gelişimi karşısında 1975 yılın-

da yeni bir imar planı yapılması gereği
duyulmuştur. 1970-1980 yılları arasında
yerleşilen planlı alanlar; doğuda Mimarsinan ve Alparslan Mahalleleri, istasyonun doğusundaki Mevlâna Mahallesi,
kuzeyde Şirinevler Mahallesi’dir. Bu
zaman aralığında şehirde plansız gelişim
ya da gecekondu alanlarının gelişimi
daha fazla olmuştur. Gecekondu tipindeki konutların yapıldığı alanlar, şehri adeta
dört bir yandan kuşatmıştır.
Söz konusu dönemde idari olarak şehirden ayrı birer ünite olan ancak şehir
merkezine yakınlığı nedeniyle fonksiyonel bakımdan onunla bütünleşmiş
durumda olan doğudaki Argıncık kasabası ile Konaklar (Germir) köyü ve batıdaki Ambar köyü de en büyük gecekondu alanları olmuştur. Buralarda tarla
durumundaki araziler hisseli olarak özel
parselasyon yapılarak satılmıştır. Arazi
fiyatlarının şehir merkezine oranla
oldukça ucuz olması, talebi artırmıştır.
Köyden şehre göç edenler, çoğunlukla
söz konusu alanlarda konut edinmişlerdir. Öyle ki Argıncık’ta 1960 yılında 1.510
olan nüfus, 1970’te 8.322’ye, 1980’de ise
25.960’a ulaşmıştır.
1980 yılından sonra ise şehrin gelişimi,
başından beri olduğu gibi, ana karayollarının ve sanayinin etkisiyle kuzeybatı ve
doğu yönünde olurken ikinci derecede
de kuzey ve güneye doğru bir gelişme
görülür. Bunda ulaşımın etkisinin yanı
sıra buralarda yer alan Talas*, Erkilet* ve
Hisarcık* yerleşmelerinin şehir merkezine yakınlığı ve onunla bütünleşme yolunda olmasının önemli rolü vardır. Çünkü
şehirden adı geçen yerleşmelere doğru
bir büyüme olurken ters yönde de buralardan şehir yönüne doğru bir gelişme
mevcuttur. Şehrin güneydoğu ucunda
bulunan Erciyes Üniversitesi Kampüsü,
Talas’la şehir arasında adeta bir köprü
görevi yapmaktadır. Üniversitenin burada bulunuşu nedeniyle özellikle Talas’tan
şehir yönüne doğru bir büyüme söz
konusudur.
1980 yılından sonra şehrin en önemli
gelişme ekseni kuzeybatı yönünde
olmuştur. Şüphesiz ki bunda Organize
Sanayi Bölgesi* ile diğer sanayi alanlarının önemli rolü olmuştur. Bu yönde ağır-
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lıklı olarak hem sanayi hem de toplu
konut alanları yer almaktadır.
1998’e kadar olan zaman içerisinde şehrin gelişimi sonucu, çevrede bulunan ve
merkezden kopuk semtler, çeşitli gecekondu alanları ile kasaba ve köy durumundaki yerleşmeler şehirle bütünleşmiştir. Kayseri bugün tek merkezli ve
toplu bir şehir özelliğine sahiptir. Bu
büyüme sonucu Kayseri merkez ilçesi, 14
Aralık 1988 tarih ve 20019 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan 3508 sayılı Kanun
ile idari olarak ikiye bölünerek Melikgazi* ve Kocasinan* adlarıyla iki ayrı ilçe
kurulmuştur. Şehirde aynı isimlerle yine
iki belediye kurulmuş ve bunlar da idari
olarak Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır.
XXI. Yüzyılda Kayseri Şehri: XX. yüzyıldan XXI. yüzyıla geçildiğinde gerek
yasal düzenlemeler gerekse kent merkezinin sürekli göç alması sonucu kentin
nüfusu sürekli artarken bu artışa bağlı
olarak mekânsal büyüme de belirgin hâle
gelmiştir. 23 Temmuz 2004 tarihinde
yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyeleri Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sınırları yeniden
düzenlenmiştir. Daha önce iki metropol
ilçeden oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kocasinan, Melikgazi, Talas*,
İncesu*, Hacılar* olmak üzere beş ilçe ve
19 alt kademe belediyesinden oluşmuştur. 29 Mart 2009 yerel seçimleriyle
birlikte, 19 ilk kademe belediyesi kapatılınca beş ilçe belediyesinden oluşan bir
Büyükşehir Belediyesi hâline gelmiştir.
Günümüzde Kayseri, Türkiye’nin en
planlı ve düzenli şehirlerinden biridir.
Her ne kadar kırsal alandan şehre göçün
ilk başladığı dönemlerde şehrin yakın
çevresinde gecekondular oluşmuşsa da
bugün Kayseri’de gecekondu sorunu
neredeyse tümüyle çözümlenmiş durumdadır. Şehrin çeşitli kesimlerindeki binlerce konutun inşa edildiği planlı toplu
konut alanları bunun en iyi göstergesidir.
Kayseri, Orta Anadolu’nun sanayi ve
ticaret merkezi olarak her zaman önemini korudu. Organize Sanayi Bölgesi*’inde
iş alanları olarak mobilya, tekstil, ev tekstili, metal ürünler, makine imalatı, plastik, gıda, kablo imalatı, kâğıt ve ambalaj

ürünleri, izolasyon malzemesi başlıca
üretim sektörleri olarak öne çıkmaktadır.
2013 yılı içerisinde 13 firma ilk 500’de
yer aldı. 2013 sonu Kayseri’nin ihracatı
olan 1.683 milyon USD’nin %90’lık
kısmı OSB’de bulunan firmalar tarafından gerçekleştirildi. Kayseri Serbest Bölgesi* de şehrin ekonomisine önemli katkı
sağlamaktadır.
Erciyes Dağı’nın sağladığı kış sporları ve
dağcılık* imkânları ile birlikte tarihî yerler, doğal güzellikler (Kapuzbaşı Şelalesi*, Sultan Sazlığı*, Yamula Barajı* vb.)
şehrin turizm potansiyelidir.
Son yıllarda artan uçak seferleri ile Kayseri’ye olduğu kadar bölge içine de ulaşım kolaylığı sağlamıştır.
Sağlık hizmetleri yönünden gelişmiş alt
yapısı ile bölgenin merkezi durumundadır.
Kayseri şehri günümüzde üniversiteleri,
modern altyapısı, geniş caddeleri, yeşil
alanları, düzenli yapıları ile bir şehirde
olması gereken her türlü sosyal mekânları
ile rahat yaşanabilir modern bir şehirdir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); N.
Baydur, Kültepe (Kaneş) ve Tarihi Üzerine
Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayını, İstanbul 1970; V. Cuinet, La
Turquıe D’Asıe, Paris 1890; A. Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, (çev. A. A. Tütenk), Ankara
1954; V. İmamoğlu, Geleneksel Kayseri Evleri,
Ankara 1992; E. Z. Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, Başvekâlet
İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara
1943; Y. Oğuzoğlu, “17. Yüzyılda Kayseri”, I.

Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konferans ve
Tebliğler, Kayseri Belediyesi ve Özel İdare Birli-

ği Yay., Kayseri 1987, s. 32-35; Y. Özkaya,
“XVIII. Yüzyılda Ankara’da Sof ve Kayseri’de
Deri Sanatları”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayını, Ankara 1987, s. 303-312; H.
Sezer, “III. Selim Zamanında Kayseri’de Şehir
Hayatı (1789-1808)”, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Ankara 1990; M. Somuncu, Kayseri-Sarımsaklı Ovası İle Çevresinin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Ankara 1993; M. Somuncu, “Kayseri
Şehri’nin Kuruluşu ve Gelişmesi”, Ankara Üni-

versitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve
Uygulama Merkezi Türkiye Coğrafyası Dergisi, Ankara 1995, s. 127-146; M. Somuncu, K.

Çamur, N. Karadeniz, N. Akpınar, “An Analysis
of Relationshİps Between Urban Geology and
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Envİromental Planning and Proposals Future
Development: The Case Study of Erciyes Mountain Volcanic Area”, Kayseri Sub-Region, Inter-

national Symposium on Geology and EnviromentAbstracts, İstanbul 1997, s. 94; M. Somuncu, Cumhuriyet’in 75. Yılında Kayseri, Kayseri Valiliği Yayını, Ankara 1998; Strabon, Coğrafya, Anadolu (Kitap: XII, XIII, XIV), (Çevi-

ren: A.Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
İstanbul 1987; http://www.kayseri.gov.tr/:
Remzi Oğuz Arık, “Tarihte Kayseri”, C. I, s. 18.
MEHMET SOMUNCU

KAYSERİ AKIN GÜNLÜK GAZETESİ
Günlük siyasi Akın* gazetesinin adı,
Üstün Tuncer’in yazı işleri müdürlüğü
döneminde gazetenin köşe yazarlarından
İbrahim Pekbay’ın teklifiyle Kayseri
Akın Günlük olarak değiştirildi (1991).
Gazetenin mesul müdürü, yazı işleri
müdürü ve genel yayın yönetmenleri
arasında Mustafa Şapçı, Faruk Ünlühızarcı, Mustafa Şerbetçioğlu, K. Yüksel
Solmazoğlu, Yahya Cengâver, Mustafa
Danlıer, Mehmet Kocakahyaoğlu*, Üstün
Tuncer, Salih Balcı*, Mithat Cemal Şapçı,
Göksel Eraslan, Veli Altınkaya* ve Hamdi
Altuntaş* yer aldı.
Kayseri Akın Günlük gazetesi
09.06.1997 tarihinde el değiştirerek Eras
Holding* bünyesinde faaliyet gösteren Uz
Basın Yayın Programcılık AŞ bünyesine
geçti. Gazetenin sahibi olarak Mustafa
Eraslan yer alır. Gazete, Kayseri Akın
Günlük adıyla 31 Aralık 2011 tarihinde
son kez yayınlandı ve 2 Ocak 2012 tarihinde E Haber adıyla yayın hayatına isim
değiştirerek devam etti.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

KAYSERİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
FEDERASYONU
Federasyon 9 Ekim 1982 tarihinde
Argıncık Spor Kulübü Başkanı Halil
Severcan*’ın önderliğinde Argıncıkspor
ve Yeni Sanayispor Kulüplerinin bir
araya gelmesiyle kuruldu. Kurucu Genel
Başkan Halil Severcan’la birlikte yönetim
kurulunda Ahmet Haskaraman, Yalçın
Özhalep, Mustafa Korkmaz, Ayhan Bayyıldız ve Ahmet Öztürk görev aldılar.

Kuruluşundan kısa bir süre sonra Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuna Ankara, İstanbul, Bursa, Trabzon, Samsun ve Kütahya’nın ardından 7.
sırada üye olan Federasyon, kulüpler
arasında birlik ve dayanışmayı sağladı.
Kulüplerin eğitim ve malzeme sorunlarını çözmek, sosyal güvencesi olmayan
amatör sporcuların sağlık sorunlarına
çare bulmak için çalışmalar başlattı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu çatısı altında diğer federasyonlarla
birlikte sporda demokrasi ve amatörlerin
hakları için birleşti.
Federasyonlara örnek olacak şekilde İl
Özel İdaresinden malzeme yardımı alma,
amatör sporcu sağlık fonu kurma, Amatörün Sesi adında aylık gazete çıkartma,
her yıl başarılı spor adamları ve sporculara ödül verme yönetmeliği hazırlama gibi
konularda başarılı çalışmalar yaptı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları arasında önce Kayseri’de “Erciyes Kupası”
adı altında futbol turnuvaları düzenledi.
Daha sonra Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı da olan Halil Severcan’ın
ısrarları sonunda Konfederasyon, Türkiye şampiyonası düzenlemeye başladı.
1990 yılında yapılan Türkiye Amatör
Spor Kulüpleri Konfederasyonu Futbol
Şampiyonası’nda Kayseri Federasyonu
Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi. Futbolun özerk olmasıyla amatör
futbolcuların lisans işlemleri, kulüplerin
vizeleri ve müsabakaların düzenlenmesi
Federasyon tarafından yapılmaya başlandı.
1989 yılına kadar çeşitli yerlerde faaliyetini sürdüren Kayseri Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu l989 yılında
Konfederasyon tarafından satın alınan
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Taşhan İş Hanı’ndaki kendi yerine taşındı.
Kuruluşundan itibaren 1998 yılına kadar
genel başkanlık görevini sürdüren Halil
Severcan genel başkanlık görevini, yapılacak ilk genel kurula kadar yönetim
kurulu üyesi Musa Soykarcı’ya devrederek genel başkanlığı bıraktı (19 Eylül
1998). 1998 yılından beri Musa
Soykarcı’nın başkanlığında faaliyetlerini
sürdüren Federasyon’a üye kulüp sayısı
91’e ulaşmıştır.
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Günümüzde (2014) İl Özel İdaresinin
yaptırmış olduğu 80. Yıl Vali Nihat Canpolat* Sümer Spor Kompleksi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Amatörler
Evi’nde kulüplerimizin hizmetlerini
yürütmektedir.
HALİL SEVERCAN

KAYSERİ ANA HABER GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
1998 Haziranında başladı. Yılmaz
Büyüknalbant’ın imtiyazında yayımını
sürdüren gazete bir süre sonra el değiştirerek Rifat Açıkgöz*’e geçti. 12 yıldan beri
“Haksızın Karşısında, Haklının Yanında”
sloganı ile yayımlanan Kayseri Ana
Haber’in yazı işleri müdürü Tercan
Bayram’dır. Rifat Açıkgöz ile Mehmet
Delibaş* yazarları arasında yer alıyor.
YAYIN KURULU

KAYSERİ ANADOLU HABER GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
1965 yılında Anadolu Haber adıyla başladı. Daha sonra adı Kayseri Anadolu
Haber oldu. Başlangıçta Erdal Yeğenağa,
sonraki yıllarda ise Mustafa Çapar’ın
sahipliğinde yayımını sürdüren gazetenin
imtiyazı bir kez daha el değiştirerek Mehmet Sena Kösedağ*’a geçti. Yazı işleri
müdürlüğünü Önder Felek’in yaptığı
gazetenin yazarları arasında Ahmet İlhan
ve Selma Kara sayılabilir.
YAYIN KURULU

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ (KAYHAM)
Erciyes Üniversitesi bünyesinde Kayseri
Hafıza Merkezi adı ile kurulan KAYHAM, yönetmeliğinin Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmesiyle birlikte Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi adını aldı. Eğitim-öğreti-

1994 yılı Amatör Spor Ödülleri dağıtım töreni sonrasında ödüllerini alan spor
adamları (Kayseri Emniyet Müdürü Reşat Vural , Türkiye Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu Genel Başkanı Rıza Sümer, Kayseri Valisi Saffet Arıkan
Bedük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vahdi Elbaşı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Genel Başkanı Halil Severcan’la birlikte)

me, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri’de üniversite-sanayi işbirliği bilgi sistemi altyapısına doğrudan hizmet eden bir Kayseri ihtisas kütüphanesi
ve istatistikî veri bankasıdır.
KAYHAM, Avrupa Birliği Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı kapsamında başarılı bulundu. Proje, 01 Aralık
2006-30 Kasım 2007 tarihleri arasında
uygulandı. Paydaşlık temeline dayalı
yönetim yapısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetimde yer alan paydaş
kurumlar; Kayseri Ticaret Odası, Kayseri
Sanayi Odası, Kayseri Valiliğidir.
Misyonu, Kayseri’nin geçmişini doğru
anlayarak bugünü verimli değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak Kayseri’nin kültürel ve ekonomik kimliğini
korumak ve geliştirilmesine katkıda
bulunmak üzere Kayseri ihtisas kütüphanesi kurmaktır.
Vizyonu; Kayseri hakkında mevcut yazılı,
görsel ve işitsel kaynakları toplayarak ve
yenilerini tedarik ederek Kayseri’nin sosyal, kültürel ve ekonomik temelini oluşturan sayısal verilerini sistemleştirerek
veri bankasını kurmak ve araştırmacıların hizmetine sunmaktır.
Materyal Durumu (1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle): Kitap, 1.937 adet; tez, 864
adet (84 adedi doktora tezi); elektronik
tam metin tezler, 618 adet; 57 adet CD;
süreli yayın (dergi-gazete-bülten-rapor),
15.172 adet; katalog-broşür, 180 adet
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Yayınları: Kayseri Bilgi ve Araştırma

Merkezi Sempozyumu (20-21 Ocak
2007): Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu (26-27 Mart 2010).

YAYIN KURULU

KAYSERİ AYDINLAR OCAĞI
Türk-İslam felsefesi etrafında birleşen 56
aydının kurmuş olduğu bu Ocak, önce
İstanbul’da teşkilatlanarak (1970) ülkemizin temel meseleleri hakkında sağlam
ve güvenilir fikirler üretmiş, kritik zamanlarda birleştirici çözümler sağlamıştır.
1988 yılında da İstanbul Aydınlar Ocağının tüzüğü aynen kabul edilerek “Kayseri
Aydınlar Ocağı” kuruldu. İlk kurucuları;
Şerafettin Gündoğan, Halit Erkiletlioğlu*,
Mehmet Çayırdağ*, Mehmet Çanakçıoğlu, Talat Duruöz, Alim Gerçel*, Cemal
Oğuzhan, Mustafa Küçükaydın ve diğerleridir. 3 Ağustos 1988 tarihinde Mehmet
Çanakçıoğlu başkanlığında toplanarak
ilk genel kurulun yapılması kararlaştırılmış, 3 Eylül 1988 tarihinde yapılmış ve
ilk, Halit Erkiletlioğlu başkanlığa seçilmiştir. Kayseri Aydınlar Ocağı başkanları
ve görev süreleri: Halit Erkiletlioğlu (3
Eylül 1988-4 Mart 1989), Mehmet Çayırdağ (4 Mart 1989-10 Nisan 1992) Mustafa Küçükaydın (10 Mart 1992-24 Haziran
2000), Mustafa Erkan (24 Haziran
2000-1 Ekim 2001), Kemal Tekden (1
Ekim 2001-8 Temmuz 2006), Ünal Tayfur (8 Temmuz 2006-12 Haziran 2012)

Kayseri Aydınlar Ocağı’nda toplu fotoğraf

Selim Tunçbilek (12 Haziran 2012-).
Kuruluşundan bu yana çok sayıda etkinlik yapmış, her dalda verilen “Yılın En
İyileri” ödül töreni geneksel hâle getirilmiş, halk şairi Abdurrahim Karakoç için
gece düzenlenlenerek ödül verilmiştir.
ÜNAL TAYFUR

KAYSERİ BANDOSU
7. Kolordu Komutanlığının 1957 yılında
Kayseri’den Malatya’ya nakledilmesinden sonra, şehirde bando görevini yapacak başka bir teşkilat olmadığı için 1957
yılında Cumhuriyet Bayramı, 1958 yılında bütün resmî bayram kutlamalarında
teypten kaset çalınarak tören yapıldı. Bu
eksikliği gidermek için 1958 yılında
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi
kararı ile Kayseri’de bando görevini
yapabilecek bandocular resmî dairelerden toplanarak bir araya getirildi. Ayrıca
belediyenin tasarrufunda bulunan ve
1950 yılında kapatılmış olan halkevlerine
ait 10 kadar bando aleti de komitenin
talebi ile yeni bando takımının hizmetine
sunuldu. Oluşturulan yeni bando takımında aşağıdaki kişiler çalabildikleri
enstrümanlarla, çalıştıkları Sümerbank
Bez Fabrikası*, Şeker Fabrikası*, Birlik
Mensucat Fabrikası* ve Hava İkmal Merkezinden bandoya katıldılar; İsmail Ediz*
(işçi, bemol klarnet), Şükrü Önelke (işçi,
bemol klarnet), Cazcı Hamdi (elektrik
ustası, trompet), Kazım Beğisi (teknik ressam, mi bemol alto), Karakin Dişçi (trompet, cazcı, bateri), Mehmet Yücel (işçi, alto
saksafon), Deli Necdet (davul, caz, akordeon), Şükrü Gençsoy (elektrik ustası,
bariton), Necdet Usta (idareci usta, si
bemol trompet), Hasan Oytun (işçi, trombon), Cazcı Mahmut (memur, trompet),
Cazcı Ahmet (işçi, zil).
1958 yılının Cumhuriyet Bayramı kutlama
hazırlıklarına başlandı. Ancak elde hazır
repertuvar olmadığı için evvelce bandocu
olanlar, akıllarında kaldığı kadarıyla bildikleri marşları notaya aldı ve İstiklal Marşımız dâhil 10 kadar marş hazır edildi.
Giyilecek tek tip elbise olmadığı için de
belediyeden temin edilen zabıta elbiseleri
resmî giyeceği oluşturdu. Bu bando takımı 1961 yılına kadar görev yaptı. Bu devşirme bando ile Hava İkmal Merkezinde
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hazırlık çalışması yaparken görevi olmadığı hâlde Hava Binbaşısı İbrahim Gökyener çok yakından ilgilendi.
İhtilal nedeniyle belediyeleri valiler idare
ediyordu. Vali ve Belediye Başkanı Sedat
Tolga* ve Belediye Başkan Yardımcısı
İbrahim Gökyener itfaiye kadrosunu
genişletti ve şefliğine de Abdurrahman
Sami Yalçın*’ı getirdiler.
1 Nisan 1961 yılında kurulan 15 kişilik
bando takımı, askerliğini bandocu olarak
yapmış elemanlardan meydana getirildi.
Hem bando takımı hem de itfaiye görevlisi olarak hizmet veren kadro 23 Nisan,
19 Mayıs ve 30 Ağustos Bayramlarında
özel bir kıyafeti olmadığı için yangın söndürmede giyilen elbiseyle merasimlere
iştirak etti ve her hafta Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen bayrak merasimine katıldı.
10 Ekim 1961 tarihinde bando şefi Abdurrahman Sami Yalçın’ın çok genç yaşta
vefatı üzerine Vali Sedat Tolga bir emirle,
o tarihte Halk Eğitim Merkezinde dersler
veren ve koro çalışmaları yaptıran İsmail
Ediz’den yaklaşmış olan Cumhuriyet
Bayramı kutlamalarında bando şefliği
yapmasını istedi. Vali Sedat Tolga’nın
isteği üzerine kadro 25 kişiye çıkartıldı.
1962 yılının 23 Nisan Bayramı Şef İsmail
Ediz yönetiminde, yaptırılan yeni merasim elbiseleriyle yeni enstrümanlar kullanılarak bu kadro tarafından bir tümen
bandosu görünümünde, Kayseri’ye yakışır şekilde kutlandı.
Kayseri Bandosu Şef İsmail Ediz’in 1979
yılında emekliye ayrılmasından sonra
1983 yılına kadar böyle devam etti.
Hüsamettin Çetinbulut*’un Belediye Başkanlığına seçildiği 1983 yılından itibaren
de tamamen müstakil bir bando takımı
durumuna getirildi. Hâlen şehrimizin
tüm sosyal faaliyetlerinde görevini başarıyla yürütmektedir.

KAY

/ 59

[1499]

23 Nisan Bayramı töreni, Şef İsmail Ediz yönetiminde bando takımı-1962

Barosunun ilk başkanı olan Av. Mustafa
K. Şatır, 1926-1928 yılları arasında görev
yapmıştır. Diğer Kayseri Barosu başkanlarının isimleri ve görev süreleri şu şekildedir:
Av. Ahmet T. Şatır (1929-1930), Av. Sait
Azmi Feyzioğlu* (1931-1942), Av. Necmeddin Feyzioğlu* (1943-1944 ), Av. Rıfat
Gözübüyük (1947-1948), Av. Ziya Turgut
(1951-1952), Av. Raşit Alemdar (19491950/1955-1960/1961-1962), Av. İbrahim Ergüven* (1953-1964/1976-1980),
Av. Ömer Gözübüyük (1961-1976), Av.
Nuri Büyükkeçeci (1981-1984), Av. Alpay
Aktan (1984-1986), Av. Kemal Özgen
(1986-1988), Av. Süleyman Sağlam*

Kaynakça: Çınar, Musiki Yolcuları, s. 101;
Kaynak kişi: İsmail Ediz. 		
YAYIN KURULU

KAYSERİ BAROSU
Kuruluş tarihi 1926 olan Kayseri Barosu,
tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Kayseri Barosunun 2014 yılı sonu itibariyle 1069 üyesi bulunmaktadır. Kayseri

Kayseri Barosu ve Adliye çalışanlarının toplu fotoğrafı. Ön sırada (Soldan
Sağa): Av. Necmettin Feyzioğlu, Baro İlk Başkanı Av. Mustafa K. Şatır, Ahmet
Hilmi Kalaç, Baro İkinci Başkanı Av. Ahmet T. Şatır, 1928-1929 ( Foto Zafer- N.
Feyzioğlu Arşivi)
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nü çıktığı dönemin başkan ve yöneticileri
yapmaktadır. İlk sayısının sahipliğini
Cemiyet başkanı olarak Mahmut Sabah*,
yazı işleri müdürlüğünü Mehmet Kocakahyaoğlu* üstlendi. Bayram Gazetesi
ilk defa 18 Eylül 1983’te yayımlandı.
YAYIN KURULU

27 Ağustos 1985 tarihli Kayseri Bayram gazetesi

(1988-1992), Av. Bekir Özkan Gülmez
(1992-1998), Av. Ali Bekârlar (19982000), Av. Halit Ökçesiz (2000-2004),
Av. Ali Taşcı (2004-2008), Av. Ali Aydın
(2008-2010), Av. Murat Şirvanlı (20102012). 2012 tarihinden itibaren Av. Fevzi
Konaç Baro başkanıdır.
SELDA POLAT

KAYSERİ BAYRAM GAZETESİ
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti*nin yılda
bir kez çıkarttığı yayın organı. Kurban
Bayramlarının ilk günü yayımlanmaktadır. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğü-

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda bir konser sonrası toplu
fotoğraf. (Soldan sağa): Rıfat Hızlısoy, İsmail Molu, Ahmet Keçecigil, Hüsamettin
Çetinbulut, Tuncer Erten, İsmail Ediz, Mustafa Bozyel, Adnan Bayram, Erhan
Özger ve arka sırada koro elemanları ile kurucu üyeler ve öğretim görevlilerinden bir grup-1987 (M. Kınık Arşivi)

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
KONSERVATUVARI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
kurulan “Belediye Konservatuvarı” 1985
yılında hizmete girdi. Türk sanat musikisi, Türk halk müziği, tiyatro, halk oyunları ve bando bölümlerinden oluşan konservatuvarda kurulduğundan beri yüzlerce sanatçı yetişmiş ve yetişmeye devam
etmektedir.
Dönemin belediye meclis üyelerinden
Ahmet Hikmet Keçecigil*’in teşebbüsü
ve müzik emektarı İsmail Ediz*’in desteği
ile belediye bünyesinde bir konservatuvar kurma çalışması başlatıldı. Kurucular
şu isimlerden oluşmaktaydı: Ahmet Hikmet Keçecigil, Murat Kavuncu*, Tuncer
Erten, Necati Kahraman, Şevket Bahçecioğlu*, Mustafa Uyan, İsmail Ediz.
Kurucu üyeler derhâl gerekli yönetmelik,
ders ve program çalışmalarını yaptılar ve
1,5 yıl süren konservatuvar binasının
hazırlıklarına giriştiler.
1985-1986 Eğitim Dönemi'nde TSM’ye
40, THM’ye 40 ve halk oyunlarına 30
öğrenci alınarak eğitime başlandı. Konservatuvarın açılışında İstanbul Devlet
Türk Sanat Müziği Korosu Dr. Nevzat
Atlığ yönetiminde konser verdi.
Konservatuvar dört yıllık, sekiz dönemlik
akademik bir sistemle eğitime devam
ederken ikinci ve üçüncü sınıfların oluşmaya başlamasıyla eğitim verilen bina
yetersiz gelmeye başladı. Sonradan Ufuk
Lisesi ve Konservatuvarın eğitim yaptığı
bina Melikgazi Belediyesince yalnızca
konservatuvar binası olarak düzenlendi.
Her yıl TRT’de programlar yapıldı. Eğitim vererek, konserler gerçekleştirerek
halkın müzik ihtiyacına cevap vermeye
gayret etti.
Son olarak Millî Eğitim Bakanlığının
kontrolüne bırakılan konservatuvar, dört
yıl yerine dört ay süren kurslar şeklinde
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hizmet vermektedir. 2014 yılında yeni
yerine taşınan konservatuvarda hâlen
tiyatro, diksiyon, TSM, THM, tasavvuf
müziği, ud, keman, ney, piyano, gitar,
bağlama, ileri düzey bağlama, halk oyunları ve resim olmak üzere on beş farklı
branşta, yaklaşık 5000 öğrenci, eğitim
görmektedir.
Kaynakça: Çınar, Musiki Yolcuları, s. 104;
Kaynak kişi: İsmail Ediz; Kayseri Büyükşehir
Belediye Konservatuvarı kayıtları.
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KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KADİR HAS KONGRE VE SPOR MERKEZİ
1960’lı yılların başında yapılmış olan
eski stadyumun yanındaki 1.900 kişilik
spor salonunun şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle gelmesiyle fuar alanının
kuzey batı köşesindeki 20.000 m2lik
alana hayırsever iş adamı Kadir Has*’ın
desteğiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kongre merkezi ve kapalı spor salonu planlandı. 2004 yılında inşaatına başlandı. 2008 yılında tamamlanan yapı
dairesel formdadır. 7.200 koltuk kapasitesine sahiptir. Basketbol, voleybol, hentbol, boks, güreş, saha futbolu, konser,
sirk, kongre ve büyük toplantıların yapılmasına imkân verecek şekilde planlanmıştır. İçerisinde ayrıca iki adet konferans salonu, aerobik, step, duvar tenisi,
antrenman salonları, kafeterya ve soyunma odaları ile kültür ve sanat etkinlikleri
için 1.000 m2lik sergi salonu bulunmaktadır. Kayseri’nin prestijli yapılarından
birisidir. 2012 yılında doğu tarafına yine
Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.200
kişilik konser ve tiyatro salonu yapılarak
hizmete açılmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı
(Eski Onay Sineması’nın yeri- Konservatuvar Arşivi)

yükümlülükler karşılığında Sivas Caddesi tarafındaki tribünlerin altına dükkânlar
yaptırıp kiraya vermek ve dış sahada bir
alışveriş merkezi yaptırmak, böylece
Kayserispor’a kalıcı gelirler elde etmek
istiyordu. Kira süresi 49 yıl olmakla birlikte 2004 yılına gelindiğinde bu sözleşme doğrultusunda herhangi bir çalışma
yapılamamış, böyle bir yatırımı da Kayserispor Kulübünün gerçekleştiremeyeceği anlaşılmıştı.
2004 yılının temmuz ayında yapılan yeni
bir sözleşmeyle Kayserispor tüm yükümlülüklerini Kayseri Büyükşehir Belediye-

KEMALETTİN TEKİNSOY

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KADİR HAS STADYUMU
Kayseri Kadir Has Stadyumu’nun yapılış
hikâyesi 2000’li yılların başından itibaren gelişen bir süreçle başlar. Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü ile Kayserispor*
Kulübü 18 Ocak 2001 tarihinde Atatürk
Stadyumu’nun ve dış sahanın kullanımı
ile ilgili bir protokol imzalamıştı. Bu protokol ile Kayserispor Kulübü mevcut
stadyumun bakım, onarım ve tribünlerin
üzerinin kapatılması gibi birtakım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi (KBB Arşivi)
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde bir
program (KBB Arşivi)

sine devretti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 2004 yılı içerisinde bu sözleşmeden doğan yatırımların yerine getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda projeler, keşifler hazırlandı ve yapılacak
düzenlemelerle ilgili değerlendirmeler
yapıldı. Bu değerlendirmeler neticesinde
1950’lerden itibaren yapımı ilavelerle
gerçekleştirilen Atatürk Stadyumu’nun
gerek yapısal durumu gerekse çevre şart-

2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
Arjantin-Angola maçından bir görüntü
(KBB Arşivi)

ları itibarıyla büyük bir yatırıma imkân
vermediği anlaşıldı.
Daha sonra yapılmış olan kapalı spor
salonu, kapalı yüzme havuzu ve diğer
tesislerde yapım aşamasında hiçbir çevresel yerleşim kriteri gözetilmemiş, adeta
nerede boş bir alan bulunmuşsa yetersiz
ödeneklerle, zamanı geçmiş tip projelerle tesisler gelişi güzel bir şekilde yerleştirilmişti. Şehrin bu en merkezî bölgesinde
haftada veya 15 günde bir gerçekleştirilen
bir futbol karşılaşması dışında çok fazla
bir etkinliğe rastlamak mümkün değildi.
Geceleri bu alandan geçmek isteyen
insanların güvenliklerinde de ciddi problemler söz konusu idi. 2003 yılına kadar
Kayseri şehrinin merkezindeki bu alan
dikenli tellerle çevrilmiş vaziyetteydi.
Yeni Spor Kompleksi Fikrinin Doğuşu
Bu durumdaki mevcut bir yapının üzerine büyük yatırımlar yapmanın doğru
olmadığı düşüncesinden hareketle,
Büyükşehir Belediyesi yönetiminde
başka bir yerde yeni bir stadyum yapılması ve bu arsanın değerlendirilmesi söz
konusu olabilir mi, şeklinde bir fikir
gelişti. Bu düşünce, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki* tarafından
zamanın Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Mehmet Atalay’la paylaşılarak karşılıklı
protokol çalışmalarına başlandı.
İki taraf, protokol görüşmelerine başladıklarında mevcut stadyum arsası karşılığında yeni bir stadyumun yapılması söz
konusuydu. Fakat Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü eski stadyum arsası içerisinde bulunan eskimiş, yıpranmış, dökülmüş vaziyette olan düşük standartlı her
tesis karşılığında yüksek standartlara
sahip çok büyük tesisler talep ediyordu.
Bu durum Ankara’daki Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü elamanlarının Kayseri’ye yüksek standartlı tesisler kazandırma azminden kaynaklanmıyordu. Bu
güne kadar asla böyle bir organizasyona
taraftar olmamış, en ufak bir sorumluluk
almak istemeyen bu insanların birinci
amacı, karşılanamaz talepler sonucunda
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmek istediği bu girişimden vazgeçmesini sağlamaktı.
Yapılacak tüm tesislerin Kayseri açısın-
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nun üstten görünümü (KBB Arşivi)

dan bir kazanım olacağını düşünen
Büyükşehir Belediyesi, Genel Müdürlükçe istenilen 10 tesisin tamamının yapımını da kabul etti. Yatırımlarla ilgili protokol 29 Temmuz 2005 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve o zamanki
Dışişleri Bakanı ve Kayseri Milletvekili
Abdullah Gül*’ün de katılımıyla Kayseri
Hilton Otel’de düzenlenen bir törenle
imzalandı.
Protokolde Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğüne ait Gavremoğlu Mahallesi*’ndeki 74.639 m2lik taşınmaz karşılığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10
tesisi yapmayı kabul ediyordu. Bu tesisler
şunlardı: “UEFA kriterlerine uygun en az
33.000 kişilik stadyum”, “IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonu) standartlarına uygun 1500 seyircili tribünü olan
sentetik yüzeyli müstakil atletizm pisti”,
“Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde en
az üç katlı idare binası”, 1 adet “1000
seyircili hentbol, basketbol ve voleybol
sporlarının uluslararası standartlarda

yapılmasına uygun spor salonu”, 1 adet
“500 seyircili hentbol, basketbol ve
voleybol sporlarının ulusal müsabakalarda kullanılmasına uygun spor salonu”, 1
adet “uluslararası standartlara uygun,
seyircili, olimpik kapalı yüzme havuzu”,
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait
Kocasinan ilçesi Pervane Mahallesi’ndeki 17.190 m2lik taşınmaz üzerinde yapılmakta olan “7.200 kişilik kongre ve spor
salonu”, 1 adet “tribünü ve soyunma
odası olan uluslararası ölçülerde çim
yüzeyli futbol sahası”, 2 adet “uluslararası ölçülerde toprak yüzeyli tribünü ve
soyunma odaları olan futbol sahası”.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
taahhüt edilen bu 10 tesisten 7.200 kişilik kongre ve spor salonunun fuar içerisinde inşaatı devam etmekteydi. İki adet
toprak yüzeyli futbol sahası için
Argıncık’ta Kocasinan Belediyesi*'nin
işletmesinde olan iki adet toprak yüzeyli
sahaların, Maliye Hazinesinden GSGM
adına tahsisi yaptırıldı.
Diğer yedi adet tesisin yapımı amacıyla
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nun gece aydınlatılması
(KBB Arşivi)

uygun bir arazi arayışı sonucunda,
kanunla kapatılmasına karar verilen Köy
Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait 145.000
m2lik (şimdiki stad arsası) uygun bulundu. Bu alan hem şehir merkezine olan
mesafesi bakımından hem büyüklük hem
de ulaşım şartlarının uygunluğu açısından böyle bir kompleksin yapımına son
derece elverişliydi. Kuzeyinden eski
çevre yolu, güneyinden Ahmet Gazi
Ayhan Bulvarı ve raylı sistem hattı geçmekteydi. Şehrin batı girişinde, yapılacak
olan yatırımı görsel açıdan ifade edebilecek bir konumda bulunuyordu. Hemen
güneyindeki Büyükşehir Belediyesi ile
Melikgazi Belediyesine ait 41.000 m2lik
alanın da ilavesiyle 186.000 m2lik bir
büyüklüğe ulaşabiliyordu. Köy Hizmetlerinin kapatılmasıyla İl Özel İdaresine
geçmiş olan bu alanın üzerine tesis yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesine devredilmesi karşılığında, Belediyece Kayseri merkezde ve Tomarza Kızılören’de
tesisler yapılarak İl Özel İdaresine teslim
edildi. Ayrıca 200 km köy yolu yapılması
taahhüt edildi.
Proje ve İhale Aşaması
Yeni yapılacak olan spor kompleksi ile
ilgili Kayseri’de üç mimarlık ofisinden ve
Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesinden
proje teklifleri alındı. Büyükşehir Belediyesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu
ve üst düzey yönetimince değerlendirilen
projeler 2006 yılının Mayıs ayına kadar
hazırlanıp ihale aşamasına geldi. İlk olarak yapılacak olan spor tesislerinin karşılığında eski stad arsasının verilmesi şeklinde bir ihale Ağustos 2006 tarihinde
gerçekleştirilmişse de bu ihaleye katılan

olmadığından tesislerin yapımı ile arsa
satış ihalesinin ayrılmasına karar verildi.
2006 yılının Ağustos ayının 25’inde
diğer tesislerin daha sonra ihale edilmesi
kaydıyla 32.864 kişilik stadyumun yapım
ihalesi 56.938.000 TL+KDV bedelle
gerçekleştirildi. Müteahhit firma hazırlıklarını tamamlayarak ekim ayından itibaren çalışmalarına başladı. 4 Kasım 2006
tarihinde de devlet erkânının ve spor
kamuoyunun büyük katılımı ile temel
atma töreni gerçekleştirildi.
Bu arada imar planı tadilatı gerçekleştirilerek spor alanı olmaktan çıkartılan yeniden tevhit-ifraz ile 75.536 m2lik bir alana
oturtulan eski stadyum arsasında yeni bir
imar konsepti oluşturuldu. Bu yeni imar
durumuna göre bu alana yapılacak yapılar toplam alanın %40’ından fazlasına
yerleştirilmeyecekti. Şehrin bu en
merkezî ve gözde alanının tamamen
beton yığını ile doldurulmasına izin verilmek istenmeyip taban alanının toplam
%40’ını geçmemesine özen gösterildi.
Toplam inşaat alanı ise emsal “2” olarak
belirlendi. Bu alanın gelecekteki Kayseri’nin hedeflerine hizmet edecek şekilde
planlanması gerçekleştirildi.
18 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilen
ihaleyle eski stadyum arsası 100.520.000
TL ile Multi Turk Mall firmasına satıldı.
Bu arsa satışında öne çıkan diğer bir
husus ise arsayı alan firma, arsa bedelini
Belediyeye peşin olarak ödedi ama arsayı
fiilen bir buçuk yıl sonra teslim aldı.
Yeni stadyum inşaatı 2006 yılı sonlarından itibaren hızlı bir şekilde başladı. Kış
şartlarına rağmen 2007 yılının Ekim
ayına kadar devam etti. Bu süre zarfında
inşaatın betonarmesi tamamlanmış,
büyük çelik ayakların ana taşıyıcıları yerine konmuştu. Bu aşamadan itibaren
müteahhit firmanın çalışmalarında
yavaşlama görülmeye başlandı. Ekonomik açıdan zor durumda olduğuna dair
belirtiler gözlenmeye başlandı. 2008
yılının başından itibarense iş yapma
kabiliyetini tümden kaybetti. Büyükşehir
Belediyesi tüm hak edişlerini günü gününe ödemesine rağmen müteahhit firmanın başka işlerinden doğan ekonomik
problemlerinden dolayı böyle bir duruma düştüğü anlaşılmaktaydı.
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Nihayetinde müteahhit firmanın işi
tamamlayabilmesi için gösterilen tüm
desteklere rağmen işin tamamen durmasından dolayı 7 Temmuz 2008 tarihinde
ihale feshedildi. Geriye kalan işlerin
süratli bir şekilde tespiti yapılarak yeniden ihale edildi. İkmal inşaatını Büyükşehir Belediyesinin bir yan kuruluşu olan
İmar İnşaat ve Taahhüt AŞ tamamladı.
Stadyum inşaatı oldukça zorlu bir süreçten sonra 8 Mart 2009 tarihinde
Kayserispor’la Fenerbahçe’nin oynadığı
Süper Lig maçı ile hizmete açıldı.
Stadyumun Özellikleri
Stadyum 32.864 seyirci kapasitesine
sahiptir. 52 adet 10’ar kişilik izleme locaları ve kale arkalarında iki adet 500 kişi
kapasiteli kafe localar seyircilere konforlu mekânlarda etkinlikleri izleme imkânı
vermektedir.
186.000 m2lik toplam alan üzerine oturtulan komplekste altı ayrı spor yapısının
dışında kalan alan, otopark ve yeşil doku
olarak planlandı. Büyük spor etkinliklerindeki yoğun otopark ihtiyacını karşılamak üzere 50.000 m2lik alan 1785 araç
için otopark olarak düzenlendi, toplam
40.000 m2lik alanda da peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Soyunma odaları,
duşlar, ısınma alanları, sauna ve şok
havuzları ile naklen yayın ve basın toplantısı mekânları en iyi malzemeler kullanılarak en son teknoloji ile donatıldı.
Stadyumun altında 5000 m2lik bir alışveriş merkezi ile spor kulüpleri için 1000
m2lik iki adet fan kulüp ve UEFA büroları ile idari bürolar için de 5000 m2lik
mekânlar hazırlandı. Ayrıca stadyumun
sadece bir spor tesisi değil aynı zamanda
bir sosyal tesis olması amaçlandığından
kafeteryalar ve restoranlara yer verildi.
Stadyumun ana yapısı betonarme ve
çelik strüktürden oluşmaktadır. Tüm tribünler betonarme, onun dışındaki bütün
sistem çelik olarak düşünüldü. Çelik yapı
için toplam 4.500 ton çelik kullanıldı.
Türkiye’deki en büyük çelik açıklık (232
m) geçildi. Çelik sistemin en üst noktasının yerden yüksekliği 60 m, en geniş
çelik çapı ise 92 cm’dir. Çelik sistem
CNC makinelerinde proje boy ve şekillerine göre kesilerek sertifikalı kaynakçılar-

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu içi (KBB Arşivi)

ca özel makineler kullanılarak kaynaklandı. Yapılan tüm kaynakların Türk
Loydu tarafından filmleri çekilerek kontrolleri yapıldı ve arşivlenerek saklandı.
Tribünlerin üstü yurtdışında özel olarak
hazırlanan demo malzemesi, lamine cam
ve kompozit levhalarla kaplandı. Çatı
örtüsünün hemen altındaki kedi yollarına 384 adet radyan ısıtıcı asılmak suretiyle tüm tribünlerin ısıtılması sağlandı.
Özellikle soğuk kış gecelerindeki futbol
müsabakalarında seyirciler için konforlu
bir ortam sağlanmaya çalışıldı. Aynı kedi
yollarında, saha aydınlatma projektörleri
de bulunmaktadır. Futbol sahası 68x105
m ebatlarındadır. En altta sıkıştırılmış
zemin, üzerinde 150 mm çapında direnfleks drenaj boruları, +4 ila +7 derece
arasında ısıtılabilen zemin, üzerinde çim
saha bulunmaktadır.
KEMALETTİN TEKİNSOY

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT
VE MİMARSİNAN MÜZESİ- KAYSERİ
DÜNYA TİCARET MERKEZİ
1967’de açılan Anadolu Fuarı* zaman
içinde bir kasaba panayırına dönüştü.
Yeni bir arayış başladı ve bütün fuar alanı
yeniden planlandı. Planlamanın öncelikli
kısmında yıkılan fuar fonksiyonunun yerine ikame edilmek üzere içerisinde bir
ihtisas fuarı yapısının da olduğu proje
çalışmasını 1995 yılında Büyükşehir Bele-
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent ve Mimarsinan Müzesi (KBB Arşivi)

diye Başkanı Şükrü Karatepe* başlattı.
1996 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayserili hayırsever Kadir Has*’ın
250 bin TL’lik katkısı sağlanarak Kayseri
Fuar Kültür Parkı alanı içinde bir “Kadir
Has Kültür, Kongre, Spor Tesisleri
Kompleksi” oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede ODTÜ Mimarlık Fakültesinden bir ekiple proje programının
hazırlanması kentsel peyzaj ve mimari
tasarımlarının yapılması konusunda
anlaşmaya varıldı. Proje grubunda;
Mimari Proje Müellifi Haluk Pamir,
Tasarım Danışmanı Vacit İmamoğlu*,
Tasarım Yardımcıları Mualla Bayar Erkılıç, Serdar Akünal, Melih Uçar, Özgür

Müzenin içinden bir görüntü (S. B. Akbaş)

Özakın, Levent Kara bulunmaktaydı.
Proje grubunun Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile yaptığı görüşmeler, şehirde
yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler
sonucunda Kültür Park’ın yeniden kurgulandırılması amacıyla Kayseri’nin sosyal ve kültürel derinliği yoğun olan kent
kimliğinin sergilenmesi için bir kent
müzesi, bir sanayi ve ticaret kenti olan
Kayseri’nin bu özelliğinin ortaya çıkmasına yardım edecek bir sanayi ve ticaret
fuarı yapısı, Kayseri’nin tarihini ve kültürünü tanıtacak bir bilim ve teknoloji
müzesi, ayrıca Kayseri sosyal hayatını
düzenleyecek bir konferans merkezi, bir
spor kompleksi, nikâh ve düğün salonları
kompleksi ve bir kütüphane programlandı.
Bu program Kadir Has ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı.
Adı geçen binaların mimari ve mühendislik projeleri hazırlandı ve fuar içindeki
yerleri belirlenip bir vaziyet planı oluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesi, eldeki kaynaklar
çerçevesinde ilk aşamada kent müzesi ile
ticaret ve sanayi fuarının yapılmasına
öncelik verdi ve uygulamaya geçti. Projenin mimarlık ve mühendislik hizmetleri
ODTÜ döner sermayesi çerçevesinde
yürütüldü ve tamamlandı.
Kent ve Mimarsinan Müzesi: Kentin
bütününü tanıtmak, tarihindeki alt kültür
katmanlarını ve bazı kentsel deneyimleri
çağa uygun bir şekilde sunmak için planlandı. Bugün de Türkiye’de örneği olmayan böyle bir “kent müzesi”nin benzerleri, Almanya ve İngiltere’de bulunmaktaydı. 1980’li yıllarda kurulmuş olan bu
müzeler, genellikle eski dokuların içinde
veya üzerinde yer alıp onların yanında
kendini gizlemeye çalışan yapılardı. Kayseri Kültür Parkı’nda yapılacak olan
müze ise büyük bir kültür külliyesinin
parçası olacak yeni bir yapıydı. Bu
nedenle de onun simgesel kimliğini taşımalıydı. Müzelerde yeni medya teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştı. Bunların interaktif olarak kullanılması uygun
olurdu. Yeni medya teknolojilerine fazla
alışkın olmayan insanlar için gerçeği
maketlerle sunma tekniği etkili oluyordu.
Kayseri’yi ziyaret edip gezecekler için de
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kentin bütününü kolayca algılayabilmeleri yararlı olacaktı. Bu maket, herkesin
çıkabileceği yüksek bir kulesi olmayan
kent için önemliydi. Müzelerdeki gıda
sunuşu genellikle bir “karın doyurma”
gereksinimi için düşünülmüştü. Hâlbuki
Kayseri’deki “yemek sanatları” kültürü
önemli olduğu için dikkatle ele alınmalı
ve ziyaretçilere sunulmalıydı. Kayseri
tarihinin bütün kültür katmanları hem
maket üzerinde hem de iyi tanımlanmış
köşelerde verilmeliydi. Ancak boyut sayısı az tutulmalı, ele alınan her boyut derinlemesine işlenmeliydi. Konular ve
dönemler, kişiler/kişilikler, yerler/yapılar, etkinlikler/eylemler ve belgeler gibi
çeşitli boyutlarda ele alınarak en etkili
olan özellikler ön plana çıkarılarak
sunulmalıydı. Sunuşların sıkıcı olmaması
için her köşede farklı bir boyut ön plana
çıkarılmalı; birinde önemli bir kişi, diğerinde önemli bir yapı, bir diğerinde
önemli eylemler veya belgeler… Konulardan birisi mimarların piri sayılan Kayserili Mimar Sinan*’dı.
Müze Programının Mimari Açıdan
Şekillenmesi: Yukarıdaki kurgunun
mimari bir dille ortaya çıkması sürecinde
alınan kararlar şunlardı: Hizmet alan
alanlar ile hizmet veren alanlar tamamen
birbirinden ayrıldı. Böylece düşey dolaşım, her kat için modüler iklimlendirme
(ki o gün için çok yeniydi) ve kat mutfakları ile tuvaletler düşey kuleler içine yerleştirilerek ana yapıdan koparıldı. Kentin
bir bütün olarak algılanması için müzenin girişinde oluşturulan çökük dairesel
bir alanın ortasına bir kent maketi önerildi. Mutfak sanatlarına verilen ağırlık
nedeniyle yapıda mutfağın önemli bir
boyutta tutulmasına karar verildi. Yine
aynı nedenlerle yapıda hem bir lokantanın hem bir tatlıcının yer alması düşünüldü. Yapı, lokanta ve terası ile Kadir Has
Kültür, Spor ve Kongre Merkezi Kayseri
için bir seyir/temaşa kulesi olarak da
hizmet vermeliydi.
Bu şekilde planlanan Kent ve Mimarsinan Müzesi inşaatı 1997 yılında başladı
ve 2003 yılı Nisan ayında başkan Mehmet Özhaseki* zamanında tamamlanarak
hizmete açıldı.
Müze, bodrum ve seyir terası hariç beş

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi

kattan oluşmaktadır. Zemin katta Kent
Müzesi, birinci katta Mimarsinan Müzesi, üst katlarda ise idare, kafeterya ve restoran bulunmaktadır.
Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan
müzede, dijital ortamda her yönüyle
Kayseri’nin tanıtıldığı “Kent Müzesi”
bölümünde ekonomisinden mutfağına,
nüfus yapısından doğal ve tarihî güzelliklerine kadar 12 ayrı başlık altında Kayseri
anlatılıyor. Bu katta ayrıca beş metre
çapında dev Kayseri maketi bulunuyor.
Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve sanat
anlayışının tanıtıldığı “Mimarsinan
Müzesi” bölümünde ise mimara ait çeşitli eserlerin maketleri estetik bir sunumla,
İngilizce ve Türkçe anlatımla izleyicilerin
karşısına çıkıyor. Özgün mimari yapısıyla Kayseri’nin ve Türkiye’nin prestij tesisi
olma ayrıcalığını taşıyan müze, ücretsiz
olarak gezilebilmektedir.
Ticaret ve Sanayi Fuar Yapısı (Kayseri
Dünya Ticaret Merkezi): Kayseri’deki
ticaret ve sanayinin gelişmesi, üretilen
ürünlerin ülkeye ve ülke dışına tanıtılabilmesi için böyle bir fuar yapısına ihtiyaç duyulmaktaydı. Kullanım ve işletme
bakımından dünya standartlarına uygun
olarak planlanan yapı 10.000 m2 kapalı
alana ve gerekli hizmet birimlerine sahiptir. Yapım ve işletme ekonomisi göz
önüne alınarak çok amaçlı kullanıma
uygun olarak planlanan yapı, büyük bir
dikdörtgen prizma şeklindedir. Mimari
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Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nin yer aldığı Çifte Medrese

Selçuklu Uygarlığı
Müzesi’nde sergilenen bronz
su testisi

ifadesi, yalın ve çağdaştır. Yapının inşaatı
Kasım 2003 tarihinde tamamlandı.
Kaynakça: Prof. Dr. Vacit İmamoğlu, Prof. Dr.
Haluk Pamir, Kadir Has Kültür, Kongre, Spor
Tesisleri Kompleks Projesi 1996; Kemalettin
Tekinsoy, Kayseri’nin İmarı ve Mekânsal
Gelişimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını,
Ankara 2011, s. 137-138.
VACİT İMAMOĞLU, HALUK PAMİR

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde
sergilenen bronz kilit

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde
sergilenen bronz kandil

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Çifte
Medrese*’de açmış olduğu müze. Tarihî
yapı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 2012'de
imzalanan protokolle 10 yıllığına Selçuklu Uygarlığı Müzesi olma şartıyla Büyükşehir Belediyesine kiralanmış ve tamamı
(2800 m2 ) müzeye tahsis edilmiştir. 21
Şubat 2014 yılında resmî açılışı yapılan

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde görme engelli replikaları, panoları ve yolları

müzeyi ilk 10 aylık bir sürede 120.000
kişi ziyaret etmiştir.
Müze envanterine kayıtlı 2015 Ocak ayı
itibariyle 579 adet eserle 52 adet sikke
bulunmaktadır. Selçuklu'ya sahip çıkan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin hemen her yerinden eser alımına
devam etmektedir. Kayseri Arkeoloji
Müzesi’nden 71 adet eser, 90 adet sikke,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden
50, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 25
olmak üzere toplamda 867 adet eser
temin edilerek müzede sergilenmektedir.
Müzede Selçuklu Dönemi ve çağdaş
dönemlere ait çini tabaklar, çini panolar,
amuletler (muska), hayvan şeklinde kulplar, kilitler, kemer tokaları, vazolar, bilezikler, koku kapları, testiler, minber parçaları ve korkuluklar, minare parçası,
mezar taşları, kandiller, ağırlık ölçüleri
vb. tarihî eserler sergilenmektedir.
Müzede 34 adet sergi odası, 12 adet hizmet odası, 12 adet teknik oda bulunmaktadır. Ayrıca resepsiyon mağaza ve kafe,
güvenlik odaları bulunmaktadır. Müzede
çoklu dokunmatik ekranlar, projeksiyon
aletleri, bilgi panoları ve kiokslar bulunmaktadır. Ayrıca monitörler, etkileşimli
harita için ekran, holografik üç boyutlu
görüntü kutusu, arttırılmış gerçeklik için
bilgisayar donanımları (Selçuklu Dönemi kıyafetleri ziyaretçilerin üzerine yansıtılmaktadır.) vardır. Bimarhane bölümünde interaktif ses ve görüntü enstalasyonu (suda yürümek) bulunmaktadır.
Bimarhane’de ayrıca kulaklık sistemi ile
her odada değişik müzik sesleri (rebap,
ney, çenk, topuz, tambur, miskal, bendir)
gibi değişik uygulamalar yapılmaktadır.
Müzede sadece tarihî eserler sergilenme-
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mekte, dijital uygulamalar da bulunmaktadır. Dijital uygulamalarda el- Evamirü’l
Alaiyye fi’l Umuri’l Ala’iyye, el Hıyel
el Hendesiye, Varka ile Gülşah Mesnevisi gibi Selçuklu Dönemi yazmalar sergilenmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi,
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Millet
Kütüphanesi’nden Selçuklu Dönemi
yazmaları temin edilerek burada sergilenmiştir. Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi’ne kayıtlı 13 adet yazma eser de yine
müzemizde dijital olarak sergilenmektedir.
İlk ve ortaokul öğrencileri için çocuk
karşılama, eğitim ve bilgilendirme alanları oluşturulmuştur. Böylece müzecilik
uygulamaları etkileşimli, aynı zamanda
yaparak, yaşayarak ve değişik oyunlar
aracılığıyla müze sevgisi aşılanması
amaçlanmıştır.
Müzede Büyük Selçuklu ve Dönemi
kentler-yerleşimler, ordu-bürokrasi-hanedan, ticaret ve kamusal mimari, eski
Kayseri kenti animasyonu, Selçuklu Kayserisi, Selçuklu lahitleri ve ölü gömme
teknikleri, külliye tarihi, kişisel bakım,
giyim, saraylar-bahçeler-medrese-külliye
ve eğitim, Selçuklu giysileri sanal gerçeklik alanı, halı-kumaş, ev gereçleri, maden
sanatı, çini seramik sanatı, taş işçiliği ve
kitabeler, simgeler-semboller, Selçuklu’da tıp, darüşşifalar ve tıp medreseleri,
inanç ve felsefe, ilim-bilim-yazın, Kayseri
hamamları, mankenli hasta odaları ve
müzikle tedavi ve akıl hastaları bölümleri
bulunmaktadır.
		

FEHMİ GÜNDÜZ

KAYSERİ DENİZ POSTASI GAZETESİ
Yayın hayatına 2004 yılında başladı.
Günlük olarak yayımlanıyor. Deniz Postası da diğer benzerleri gibi siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere
ilişkin haberlere öncelik tanıyan bir gazetedir. Azim Deniz’in imtiyaz sahipliğini
üstlendiği gazetenin sorumlu yazı işleri
müdürü Mustafa Aydoğan*’dır.
YAYIN KURULU
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Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde Selçuklu
giysileri sanal gerçeklik alanı

KAYSERİ DÜŞÜNCE OKULU (KDO)
Ekim 2014 tarihinde dernek statüsünde
faaliyete geçen Kayseri Düşünce Okulunun kuruluşunda, Kemal Tekelli (kurucu
başkan), Ferhat Akmermer (genel koordinatör), Mehmet Özbağdatlı, Mehmet
Kütahneci, Muzaffer Kahraman, Mustafa
Sedat Dezgahçı ve Nedim Olgunharputlu
üye olarak görev almıştır.
Kayseri’nin entellektüel derinliğinin artırılması, medeniyet mirasının öne çıkarılması ve hizmetlerin yerelden genele
yapılmasına destek vermek, katkı sağlamak amacıyla kurulan Kayseri Düşünce
Okulunun temel amacı; kamu yararına
söylemler geliştirmek, özellikle Kayseri’de entelektüel hayat derinliğinin gelişmesine yardımcı olmak ve bu amaçla ortam
hazırlamak olarak belirlenmiştir. Kayseri
Düşünce Okulu çalışmalarını yürütürken
insan hakları, temel hak ve özgürlükler
gibi evrensel değerlere sahip çıkmayı ve
savunmayı amaç edinen bir sivil toplum
kuruluşu olarak doğmuştur. Kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak
amacıyla çok sayıda kongre, konferans,
seminer, söyleşi ve benzeri kültürel etkinlik gerçekleştirmiştir. Kayseri Düşünce
Okulu, diğer sivil toplum kuruluşları ile
de ortak çalışmalar yürütmektedir

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde
sergilenen bronz sürahi

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde
sergilenen bronz ayna

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde
sergilenen kuş figürini

YAYIN KURULU

KAYSERİ EFSANELERİ
Efsane, eski çağlardan beri söylenegelen,
olağanüstü varlıkları ve olayları konu
edinen anonim halk edebiyatı türü. Türkçeye Farsçadan geçen “efsane” kelimesinin Batı dillerindeki karşılıkları “legenda”, “legend”, “leyenda”, “sage”, “mythe/
mythos”tur. Anadolu’da “efsane”, “men-

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde
sergilenen kemer tokası
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kabe”, “esatir” ve “mitoloji” terimleri
yaygınlık kazanmıştır. Bunun yanında
efsaneyi Kazaklar “anız”, Kırgızlar “ulamış”, Uygurlar “epsane”, Başkurtlar ve
Tatarlar ise “legende” ve “rivayet” terimleriyle karşılamışlardır.
Alışılmamış, tuhaf ve ekseriyetle huzursuzluk meydana getiren şeylerden, şekillerden ve hadiselerden bahseden efsanenin belli bir biçimi ve kendine özgü
üslubu yoktur. Kalıplaşmış, kurallı
biçimleri olmayan, düz konuşma dili ile
bildirilen bir anlatı türüdür.
Efsanenin en önemli özelliği inandırıcılığıdır. Onun bahsettiği şeyler belli bir
zamana, zemine ve kişiye bağlı olarak
anlatıldığından dinleyenler onu doğru,
gerçekten olmuş diye kabul eder.
Araştırmacılar efsaneler hakkında çeşitli
sınıflandırmalar yapmışlardır. Çeşitli
sözlü edebiyat ürünleri hakkında katalog
düzenleme çalışmalarını başlatan İnternational Societyfor Folk-Narrati ve Research (Uluslararası Halk Anlatısı Araştırmaları Kurumu) efsaneleri dört bölümde
sınıflandırmıştır. Bu dört ana bölüm ve
alt başlıkları şu şekildedir:
Yaratılış efsaneleri: Oluşum ve dönüşüm
efsaneleri, evrenin sonunu yani mahşer
ve kıyamet gününü anlatan efsaneler.
Tarihî efsaneler: a) Adları belli yerler
hakkında anlatılanlar, b) İnsanların oturduğu yerler hakkında anlatılanlar, c)
Büyük mabetleri, mimari eserleri konu
edinenler, d) Tarihî defineleri anlatanlar,
e) Büyük felaketleri anlatanlar, f) Milletleri ve hükümdarları konu edinenler, g)
Tarihî şahsiyetlerin ve kahramanların
savaştıkları olağanüstü güçteki yaratıkları
anlatanlar, h) Savaş ve fetihleri anlatanlar, ı) İsyanları anlatanlar, i) Halk
hikâyelerine konu olan aşkları anlatanlar, k) Âlim, şair, şeyh, mürşit gibi çeşitli
alanlardaki önemli kişilerin hayatlarını
konu edinenler, j) Toplumda iz bırakmış
çoban, hizmetçi gibi kişilerin hayatları
etrafında oluşan efsaneler.
Olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçler
hakkında anlatılan efsaneler: a) Alın yazısıyla ilgili olanlar, b) Ölüm ve ahiretle
ilgili olanlar, c) Cin, peri ve ejderha ile
ilgili olanlar, d) Hastalık ve sakatlık getiren varlıklar hakkında anlatılanlar, e)

Büyücü ve üfürükçülerle ilgili olarak
anlatılanlar, f) Tabiat hakkında olanlar, g)
Esrarlı bir gücü olduğuna inanılan hayvan ve bitkiler hakkında anlatılan efsaneler.
Dinî efsaneler: Bu efsaneler din büyüklerinin hayatını, savaşlarını, mücadelelerini
konu edinirler.
Kayseri’den Derlenmiş Efsane Örnekleri
Efsaneye göre Erciyes eteklerinde yaşayan Ercişler kabilesi beyinin kızı Ciş
Hatun çok güzeldir. Zamanın birinde bir
gün Ali Dağı’nın eteklerine uzak diyarlardan bir yiğit gelir. Ciş Hatun’u görür ve
görür görmez de ona âşık olur. Babasından kızı istetmeye karar verir. Horasan
uluları, alplerle beraber babasından kızını isterler. Kızın babası delikanlıyı, mertliğini, dürüstlüğünü beğenir ancak bir
şartı vardır. Onu yerine getirirse kızını
verecektir. Erciyes’in zirvesinde yaşayan
ve ateş üfleyen bir ejderha vardır. Bu
ejderhadan insanlar çok korkmaktadır.
İşte delikanlı bu ejderhayı öldürürse kızını verebileceğini söyler.
Bu arada Ciş Hatun’un da yüreğine ateş
düşmüştür. Delikanlı, Ciş Hatun’u almak
için getirdiği hediyeleri bir sanduka ile
konağa takdim eder ve şartı kabul ettiğini
bildirir. Ancak Ciş Hatun oraya çıkanın
geri gelmediğini, alev üfleyen dağ tarafından yakıldığını bilmektedir. Er yiğide
“Sakın zirveye çıkma! Çıkarsan o ateşte
yanarsın!” diye yalvarır. Ancak delikanlı
dinlemez ve Ciş Hatun’la evlenmeyi hak
edebilmek için yola koyulur. Ardından
da Ciş Hatun, er yiğidin getirdiği sandukayı ve içindeki hediyeleri alarak onun
peşine düşer.
Bugünkü Yanık Dağ denilen yerde onu
yakalar ve tekrar yalvarır ancak razı edemez. Bunun üzerine sandukayı içindekilerle birlikte Yanık Dağ’da bir mağaraya
bırakırlar. Ciş Hatun gelinlik elbisesini
giyer ve birlikte yola koyulurlar. Zirveye
yaklaştıklarında alevler birdenbire alazlanır ve üzerlerine gelmeye başlar. Delikanlı hemen atılır ve alev canavarı onu
bir anda yutar. Ciş Hatun arkada duvağı
ve beyaz giysileriyle yiğidini kurtarmaya
çalışır. Bu esnada onun da ayağı dağın
alevinin içine doğru kaymaya başlar.
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Aşağı doğru ayağı kayarken gelinliğin
duvağı dağın üzerinde kalır ve beyaz bir
örtü olur. Ciş Hatun da dağın içerisinde
kaybolur. Alev dağı onu da yutmuştur.
Bir başka efsane ise Ali Dağı ve Hasan
Dağı ile ilgilidir. Efsaneye göre Ali Dağı’nda Ali Baba, Hasan Dağı’nda da Hasan
Baba adında erenlerden iki pir otururmuş. Hasan Baba, ağustosun sıcağında
mendiline kar doldurur, bir damla eritmeden Ali Baba’yı ziyarete gidermiş. Ali
Baba da dağında hiç eksik olmayan
kömür ateşinden kızgın korları mendiline koyarak Hasan Baba’yı ziyarete gidermiş. İki Allah dostunun görüşmeleri saatlerce sürmesine rağmen ateş dolu mendil
yanmaz, ağustosun sıcağına rağmen
mendildeki kar erimezmiş.
İki derviş bir gün ellerinde kar ve kor
dolu mendilleri ile şehirde bir kadın
hamamının önünden geçiyorlarmış. Bu
sırada hamamın girişinde, bir kadının
açılan bacağını görünce Hasan Baba’nın
mendilindeki kar, damla damla erimeye
başlamış. Bunun üzerine Ali Baba da dağ
başında yaşayan insanın kendini muhafaza etmesinin, nefsine hâkim olmasının
kolay olduğunu; asıl zor olanın, insanın
kendini şehirde muhafaza etmesi olduğunu söylemiş.
Kayseri’den derlenen başka bir efsane ise
Kızkurtaran Kaya ile ilgilidir. Efsane şu
şekildedir: Gesi*’nin kuzeyinde Vekse*
adında küçük bir köy vardır. Günün
birinde bu köyde yeni açmış güller kadar
taze, boy atmış ışkınlar gibi narin bir kız
türemiş. Aydan aya gelişip yıldan yıla
serpildikçe yürekleri burkmaya, gönülleri titretmeye başlamış. Kimi iyiye bakar
“Allah bağışlasın.” der, geçermiş; kimi
kötüye bakar, bu gülü dalından koparacak hoyrat ellerine günah talimleri yaptırırmış.
Bir gün babası değirmende un öğütüyormuş. Kız da babasına yemek götürmek
için akşamın alaca karanlığında yola çıkmış ve değirmene varmış. Babası yemeğini yedikten sonra da kabı kacağı toplayarak hızlı bir şekilde evin yolunu tutmuş.
Meğer kötü niyetliler de kızın dönüşünü
gözetlerlermiş. Kız, tozlu yokuşu nefes
nefese çıkarken yüreği katı, gözü aç, kanı
çağlağın ikisi kızın önüne çıkıvermiş,

ikisi de arkasından yaklaşmış. Kız da bir
o yana koşmuş, bir bu yana seğirtmiş,
dört yanını çevreleyen bu zulüm çemberini kıramamış. Kan ter içinde kalsa da
teslim olmamış. Canımdan olurum da
namusundan olmam, demiş. Onlar yaklaştıkça kız bir dişi kaplan kesilmiş. Taş
bulmuş, fırlatmış; toprak bulmuş, savurmuş. Artık çareler tükenmiş, umutlar
sönmüş. İşte bu sırada iri bir kayanın
üzerine çıkarak ellerini Allah’a açmış ve
“Yarabbi, beni el elinde bırakma! Ak
alnıma kara leke sürdürme. Düşman
tuzağına düşürme. Tut beni! Koru beni!
Bırakma beni! Yerde sürünmek zor bana,
leke bulaşmak ar bana. Ya ağdır göğe ya
döndür dağa!” diye dua etmiş. Bu sırada
dört yanından dört yaramaz gözü dönmüş kuzgunlar gibi üşüşmüş. Kimi
kolundan tuttum, kimi eteğinden çektim,
derken şak diye kaya yarılmış ve sığınanı
bağrına alarak yavaşça kapanıvermiş. O
gün bu gündür de bu kayanın adı Kızkurtaran Kaya olarak anılmış.
Bir diğer efsane ise Kayseri’nin kuruluşunu anlatmaktadır. Efsaneye göre eskiden
Kayseri şehri Erciyes’in tepelerindeyken
Boğazköprü’den Kızılırmak’a akan
Karasu’nun vadisi kapalıymış ve bugünkü ova şimdiki şehri içine alacak genişlikte bir göl hâlindeymiş. Tepede de
hükümdarın sarayı varmış. Kral, arkada
dağ, önünde göl olunca kendisinin
güvende olduğuna inanırmış. Bu sırada
Battal adlı bir yiğit de her yana korku
salmış. Kralın kızı Battal’ın namını
duyunca hem bir yandan ondan korkmuş
hem de ona âşık olmuş. Kız, korkusunu
babasına açmış. O da dağın ve gölün
kendilerini koruduğunu belirterek kızına
da gölün bir özelliğini söylemiş.
Bir hile ile saraya giren Battal kendisini
herkese sevdirmiş. Bu arada da kızdan
gölün özelliğini öğrenerek saraydan ayrılmış. Gölün belli bir yerini açan Battal,
suları akıtıp böylece şehri aldığı gibi kızı
da almış. Göl suyunun boşalması ile de
Kayseri’nin yerleşme alanı ortaya çıkmış.
Develi ilçesinin Gazi kasabasında bulunan “Ak Gelin” taşının oluşumu hakkında yöre halkı yıllardır bir efsane anlatmaktadır:
Develi’den bir Türkmen obası Erciyes’in
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güney eteklerinde bir yaylaya çıkar. Bu
obada ahlaki ve fiziki güzelliğinden dolayı
“Ak Gelin” adı verilen bir gelin vardır.
Kocası ve iki çocuğu ile birlikte çok mutlu
bir şekilde yaşayan Ak Gelin’in kocası
savaşa gitmek zorunda kalır. Develi çevresinde yaşayan bir eşkıya, güzelliği ile ünlü
bu kadına göz koymuştur. Sahipsizliğini
de öğrenince bir gece obayı basarak Ak
Gelin’i kaçırmak ister. Bunun üzerine
gece karanlığında ve savaşın ortasında iki
çocuğunu ve gelin sandığını yanına alarak
kaçmaya başlayan Ak Gelin, Erciyes
Dağı’na çıkar. Uçurumun kenarına gelir
ve “Allah’ım beni ve çocuklarımı ya taş et
ya da kuş!” der. Bunun üzerine duası
kabul olur ve taş kesilir.
Güneş doğunca tüm oba sakinleri ve
eşkıya, Ak Gelin ve iki çocuğunun çeyiz
sandığıyla beraber Erciyes Dağı’nda taş
kesildiğini görüp hayretler içinde kalırlar. Günler sonra obaya dönen kocası
olayı annesinden öğrenir. Koşarak ailesinin taş kesildiği yere gider ve onları orada
öylece görür. Derken uzaklardan bir ses
duyar: “Yiğidim namusumu bir eşkıyaya
çiğnetmedim. O eşkıyadan ahdimi
koma!” Bu ses Ak Gelin’in sesidir. Bunun
üzerine delikanlı, taş kesilen ailesine
bakarak “Alırım ahdini, koymam Ak
Gelin!” diye haykırır. Kocanın eşkıyadan
intikamını alıp almadığı belli değildir
ama aşağıdaki ağıtı bu yiğidin yaktığı
söylenmektedir:
Sabahtan uğradım ben bir güzele
Güzel ağlatmadı güldürdü beni
Ben güzelden böyle vefa ummazdım
Ak göğsün üstüne kondurdu beni
Ak gelin, sürmelim, sen bilin
Şahin gibi yükseğinden uçarken
Keklik gibi engininden kaçarken
Ab-ı Kevser ırmağından içerken
Susuz pınarlarda kandırdı beni
Ak gelin, sürmelim, sen bilin
Ak gelin indi m’ola yayladan
Kaşın değil gözün beni ağlatan
Satın mı aldın güzelliğin Mevlâ’dan
Alırım ahdımı koymam seni
Ak gelin, sürmelim, sen bilin
Yöre halkı tarafından oluşturulmuş bu

taşla ilgili iki rivayete dayanan bir başka
efsane daha vardır:
İlk rivayete göre, 365 yıl önce Gazi kasabasında Rumlar yaşamaktadır. Bölgede
savaşın çıkmasıyla kasabadan kaçmaya
başlayan Rumlardan çocuklu bir kadın,
yaşlı ve sırtında çocuğu olduğu için kaçmakta zorlanır. Yüksek bir dağın yamacına gelince diz çöker ve “Allah’ım! Ya
beni taş yap ya da kuş yap!” diye dua
eder. Duası kabul olan kadın, oracıkta taş
kesilir.
İkinci rivayet ise şöyledir: Sırtında çocuğu olan bir kadın, dağda develerini otlatırken çok şiddetli bir doluya tutulur.
Dolunun dışında gökten tırtıl ve böcek de
yağar. Bu durumdan son derece korkan
kadın, kayalıkların dibine sığınarak kıbleye döner ve “Allah’ım! Beni ya taş et ya da
kuş et!” diye yalvarır. Duası kabul olan
kadın sırtında yavrusu ve ilerideki develeri ile beraber taş kesilir.
Günümüzde anneler, çocuklarını hastalıktan uzak tutacağına inandıkları için
kayanın olduğu yerden geçirirler.
Üzerine efsane üretilen “Gelin Kayaları”,
Ağırnas’a 8 km uzaklıktadır. Yıllardır
taşların oluşumu hakkında anlatılan efsane, iki rivayete dayanmaktadır. İlki şöyledir: Genç bir oğlanla kız birbirlerini
severler ve evlenmeye karar verirler. Ne
var ki kızın annesi bu ilişkiyi onaylamaz
ve ona beddua eder. Tam düğün günü
kız, gelin alayı ile beraber taş kesilir. Bu
nedenle taşlar, “Gelin Kayaları” adını
almıştır. Efsanenin ikinci rivayeti ise şöyledir: Ağırnas’tan Barsama köyüne gelin
giderken eşkiyalar, gelin alayının önünü
keser ve gelini kaçırmaya çalışırlar.
Bunun üzerine “Allah’ım! Beni ya taş et
ya da kuş et!” diye dilekte bulunan kızın
duası kabul edilir ve oracıkta kendisiyle
beraber olan herkes taş kesilir.
Kaynakça: Ali Rıza Önder, Yaşayan Anadolu
Efsaneleri (Sunan: Kazım Yedekçioğlu), Erciyes
Matbaası, Kayseri 1955; İsmail Görkem, “Hasan
Dağı ile Ali Dağı Efsanesinin Kaynakları ve Varyantlarının Değerlendirilmesi”, Erciyes Yöresi

I. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnoğrafya Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayse-

ri 1991; Yurdanur Sakaoğlu, “Erciyes Yöresi
Efsanelerinde Başlıca Temler”, Erciyes Yöresi I.

Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnoğrafya Sem-
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pozyumu, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1991; Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş,
Ankara 1993; Pertev Naili Boratav, 100 Soruda
Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 1995; Metin
Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme
Motifi (2 cilt), Ankara 1997; Nurettin Albayrak,
Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2004; Abdurrahman Güzel, Ali
Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara
2005; Bilge Seyidoğlu, Erzurum Efsaneleri,
İstanbul 2005; İsmail Görkem, Elazığ Efsaneleri (İnceleme-Metinler), Elazığ 2006; Muhsine
Helimoğlu Yavuz, Diyarbakır Efsaneleri, İstanbul 2007; M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2007; Doğan Kaya,
Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri
Sözlüğü, Ankara 2010; Erman Artun, Türk
Halk Edebiyatına Giriş Edebiyat Tarihi/
Metinler, Adana 2012; Dursun Çiçek, Erciyes
Bir Dağ Bir Tecelli, İstanbul 2014; M. Öcal
Oğuz, Petek Ersoy, Türkiye’de 2006 Yılında
Yaşayan Taş Kesilme Efsaneleri - Mekânlar
ve Anlatılar, Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

verilerek Vakfın merkezindeki kütüphanedeki kitaplardan faydalandırılmaktadır.
Kocasinan Belediyesince maliyeti üstlenilen Kayserili sanatkârlardan Mustafa
Bozyel*’in Sebep sensin gönülde ihtilale ve TRT İstanbul Radyosu kemençe
sanatçısı Fikret Karakaya*’nın Eski
Musikînin Rüzgârıyla adıyla yayınlanan
iki CD’si Vakfın teknik ve kültürel desteğiyle oluşturuldu ve ücretsiz dağıtıldı.
Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfının bugünkü yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Başkan; Mustafa Fikri Tekelioğlu, üyeler; Mehmet Sarıçiçek, Mustafa
Cabat, Mehmet Kasap, Ahmet Tahir Gül,
Mahmut Danacı.
Vakıf, seminer çalışmalarının yanı sıra
kitap ve dijital yayınlarını da sürdürmektedir.

Ankara 2007, s. 12, 25.

Vakfın Yayımladığı Kitaplar
Mustafa Cabat, İki Kavram Analizi
(Laiklik/Aksiyon), deneme (2007); Mustafa Özer, Evsa, şiir, (2. baskı, 2012),
Mustafa Özer, Düşüşten Sonra, deneme,
(2. baskı, 2012); Mustafa Özer, Sis ve
Selva, şiir, (2. baskı, 2012), Mustafa Özer,
Çağrı Sayfaları, şiir, (2. baskı, 2012),
Mustafa Özer, Sanat ve Aksiyon İçinde
Bir Portre Denemesi, deneme, (2. baskı,
2012), Mustafa Özer, Ses ve Heves, şiir,
(2. Baskı, 2012), Mustafa Özer, Şapkamda Saklanan Azrail, şiir (2012), Mustafa
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Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER),

EROL AKSOY

KAYSERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
29 Ocak 1990 tarihinde Büyükşehir
Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu*
başkanlığında kuruldu. Kayseri Eğitim ve
Kültür Vakfı Yönetim Kurulu vakıf senedinde belirtilen şekilde genel kurullarını
yaparak yönetimini oluşturmuş, çoğunlukla belediye başkanları vakıf başkanlığı
görevini üstlenmişlerdir.
Belediye Özel Lisesi adındaki okulun
ismi değiştirilerek Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Lisesi adıyla bu vakfın
iktisadi işletmesi olarak hizmet vermeye
devam etti. Vakfın İktisadi işletmesi olan
Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Ufuk
Lisesi hem eğitim kalitesi hem de okul
ücretindeki istikrara rağmen 1 Eylül
2004 tarihinde kapanmak zorunda kaldı.
Vakıf, vakfın iktisadi işletmesi olan okul
kapanınca bugün Melikgazi Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak
kullanılan binadan ayrılarak İstasyon
Mahallesi Depo Caddesi’ndeki binaya
taşındı. Kültürel faaliyetlerine burada
devam etmektedir.
Yakınında bulunan ilköğretim okulundan ve çevre evlerden gelenler gerek
vakıf binasında gerekse evlerine emanet

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı
Yayınlarından biri

Kayseri Eğitim Ve Kültür Vakfı salonunda. Neyde, Hakkı Tekin; rebapta, İlhan
Özkeçeci; hanende,Mustafa Bozyel; kemençede, Fikret Karakaya bir arada
meşk ederken
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Özer, Birlikte Ayrılmak, şiir (2012),
Mustafa Özer, Çalakalem Çiçekler, şiir
(2012 ), Mustafa Özer, Düşüşten Sonra2, deneme (2012), Ali Biraderoğlu, Necip
Fazıl ve Büyük Doğu, deneme (2012),
Gönüldaşlarımıza Mersiye, biyografi
(2013), Mustafa Özer, Siyasi Bir Tavır
Olarak BÜYÜK DOĞU, deneme (2013),
Ali Biraderoğlu, Tarih Üzerine/1, deneme (2013), Ali Biraderoğlu, Tarih ve
Değişim, deneme (2013), Ali Biraderoğlu, Düşünme Üzerine, deneme (2013),
Ali Biraderoğlu, Oportünist Değişimin
Aktörleri, deneme (2014).
Dijital Ortamdaki Yayınlar
Konferanslar-1 (Necip Fazıl KısakürekKendi sesinden/Ayasofya, İman ve Aksiyon, Dünya Bir İnkılap Bekliyor/ 12 CD),
Konferanslar-2 (Necip Fazıl Kısakürek
-Kendi sesinden/ Batı Tefekkürü ve İslam
Tasavvufu, Tiyatro ve Tesiri, Komünist
İhtilali / 12 CD), Sesli Kitap (Çöle İnen
Nur- Necip Fazıl Kısakürek, okuyan:
Emin Baykırkık).
		

MUSTAFA CABAT

KAYSERİ EKSPRES GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. 22 Mayıs 1963
yılında yayın hayatına başladı. Sahibi
Ahmet Erkök, yazı işleri müdürü Alâeddin Özbalcı, neşriyat müdürü Muhsin
İlyas Subaşı*’dır. 34x50 cm ebadında
dört sayfa olarak yayımlanan gazete,
haberde yerel ağırlıklı, yazı ve makalelerde seçme yazılar kullanarak yayınını sürdürdü. 15 kuruş fiyatla günlük olarak
sekiz ay çıkan gazete, sahibinin vefatı
üzerine yayınına son verdi. Daha sonra
18 Ocak 1984 yılında Mehmet Delibaş*,
yayın hakkını devraldığı Erciyes gazetesinin adını Kayseri Ekspres olarak değiştirdi ve önce aylık, daha sonra on beş
günlük ve arkasından haftalık olarak
2004 yılına kadar yayımladı. Daha çok
kültür ve ekonomik ağırlıklı, muhafazakâr
bir yayın ilkesini benimsedi. Bu tarihten
itibaren bu gazete de yayınına son verdi.
MUHSİN İLYAS SUBAŞI

KAYSERİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
10 Ağustos 2006 tarihinde kültür ve
sanatı seven Faruk Yaman*, Yusuf Akdamar (dergi ve kitap koleksiyoncusu),
Mustafa Işık* Recep Özcan (fotoğrafçı),
Cenani Ayayadın (spor yazarı), Atabey
Kılıç*, Sami Şişecioğlu (kütüphaneci) bir
araya gelerek derneği kurdu ve derneğin
başkanı Faruk Yaman oldu. Dernek,
Kayseri’yi “tarih-kültür-edebiyat-turizmekonomi” yönünden ele alıp yayın faaliyetinde bulunmak, Kayseri şehir tarihini
canlandırmak ve geleceğe miras bırakmak amacıyla çalışmalar yapmaktır.
Yayınları: Kayseri-Melikgazi İlçesi

Kültür Envanteri (Anıtsal Yapılar ve Sit
Alanları) (2007), (hzl. Faruk Yaman);
Mustafa Işık, 38 Kayseri Yazıları (2007);
Yaşar Elden, 90’lı Yıllardan Günümüze
Ne Değişti? Ne değişmedi? ( 2007);
Kayseri’de Yayınlanmış İlk Türkçe
Gazete (2007) (hzl. Bülent Akaya 14-21.
sayılar); İsmail Adil Şahin, GİZ, (2007);
Albert Louis Gabriel, Kayseri Türk Anıtları (2008) (çev. Ahmed Akif Tütenk,
hzl. Faruk Yaman); Faruk Yaman, Kayseri Bayram Kartpostalları Albümü
(2008); Faruk Yaman, Kayseri Foto
Kartları Albümü (2008); Kayseri’de
Yayınlanmış İlk Türkçe Gazete (2009),
(hzl. Ercan Güngör 22-29. sayılar); A.
Emin Güven, Kayserili Şeyh İbrahim
Efendi ve Mecmua-ı Eş’ârı ( 2009);
A.Vehbi Ecer, Mustafa Kemal Paşa’nın
Heyet-i Temsiliye Reisi Olarak Kayseri’ye Gelişi (2009), (ed. Sevgi Yaman);
Kayseri İlbay Adli Baykan’ın Başkanlığı Altında Yapılan Yaya Köy Gezileri
Tetkik Notlarıdır Seri: 5 Talas (2009),
(hzl. Sevgi Yaman); A.Vehbi Ecer, Millî
Mücadelede Kayseri Basını (2010);
Derya Nacaroğlu, Türkiye’de Yerel
Yayıncılığın Gelişimi ve Bölgesel Yapı
ile İlişkileri Kayseri Örneği (2010);
Yasemin Deker, Kıranardı Kasabası
(2010); Reşad İzbırak, Bünyan Çevresinde Jeomorfoloji Gözlemleri ve Bünyan
Kasabası (2009), (hzl. Hazal Bengühan
Akbaş); Şefik Türker, Kayseri Takvimi
(2011), (hzl. Sevgi Yaman); Ozan ve Seda
Çalışır Hovardaoğlu- Fulya Sınacı, Türkiye’de Kırsal Yerleşmeler İçin Kalkınma Stratejileri Önerisi Büyük Tuzhisar
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Örneği (2011); Neval Karakuş Sakin,
Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’ndeki Yazma Eserlerde Bulunan
Ebrû Örnekleri (2013); Emre Uçar, Türk
Havacılık Sanayisinde Kayseri Uçak
Fabrikası’nın Yeri (2013).
Dernek Başkanı Faruk Yaman’a ait
koleksiyonda 3620 adet Kayseri’yle ilgili
kitap, 420 siyah-beyaz Kayseri fotoğrafı,
533 kartpostal, 230 adet Osmanlıca
belge ve 130 adet plak bulunmaktadır.
		

MUSTAFA IŞIK

KAYSERİ ERMENİLER TARİHİ KİTABI
Kitabın yazarı Arşag Alboyacıyan, 1879
yılı Haziran ayında İstanbul Üsküdar’da
Kayserili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk olarak Berberyan
Okulu ve ardından Getronagan Lisesinde eğitim gördükten sonra ticaret hayatına atılmıştır (1899). 8 yıl ticaretle uğraştıktan sonra 1910-22 yılları arasında Türkiye’deki Ermeni Patrikliğinde sekreterlik görevi icra etmiştir. Ayrıca Birinci
Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönemde
Taksim Eseyan Lisesinde tarih öğretmenliği yapmıştır. 1922’de bir yıl için gittiği
Korfu Adası’ndaki bir yetimhanede
öğretmenlik mesleğine devam ederken
bir yandan da Nor Lur gazetesinin muhabirliğini üstlenmiştir. Ardından Kahire’ye göç eden Alboyacıyan’ın eserlerinin
birçoğu, burada yaşadığı dönemde
yayımlanmıştır.
Alboyacıyan 1926 yılında Mısır Murahhaslığında divan başkanlığı görevine getirilene kadar Kahire’de bulunan Kalustyan Okulunda öğretmenliğe devam
etmiştir. Hayatının bundan sonraki
döneminde ise topladığı çok sayıda
materyali kullanmak suretiyle başta Anadolu’da yaşayan Ermeni halkı, ünlü
Ermeni simalar, kilise ve okullar gibi pek
çok alanda eserler vermiştir.
Henüz 19 yaşındayken yazı hayatına atılan Alboyacıyan’ın ilk çalışmaları Püzantion gazetesinde yayımlanmaya başlamıştır (1897). Ermeni müziği, Ermeni
edebiyatı, Ermeni basını, İstanbul’da
bulunan Ermeni kütüphaneleri, ünlü
Ermeni simaların geçmişleri ile Anadolu’da yaşayan Ermeni kolonilerinin geçmişi ve sorunları üzerine çok sayıda yazısı bulunmaktadır. Bu yayınlarda kimi

Kayseri Ermeniler Tarihi kitabının iç kapağı

zaman kendi adını, kimi zaman da “S.
Ankeğya” ve “Şavarş” mahlaslarını kullanmıştır. Aynı zamanda yaşadığı dönemin Ermeni kültürüyle ilgili önemli çalışmaları olan şahıslar hakkında bilgiler
verdiği Kaybolan Simalar adlı bir çalışması da mevcuttur.
Yazarın basılmış eserlerinin yanı sıra
basılmamış çalışmaları da bulunmaktadır. Bunlar arasında Armenak Haykun,
Püzant Keçyan, Karapet Panosyan,
Vahan Tekeyan, Karapet Ütücüyan gibi
şahıslar ve farklı konulara dair çok sayıdaki çalışmasının Ermeni kültürü ve
özellikle gazetecilik tarihi hakkında geniş
bilgiler sunduğu bilinmektedir.
24 Haziran 1962’de Kahire’de vefatının
ardından tüm kütüphanesi ve arşivi
Ermenistan’a gönderilerek buradaki
Mesrop Maştots Kütüphanesi’nde koruma altına alınmıştır.
Kayseri Ermenileri Tarihi

Kayseri Ermenileri Tarihi (Patmutyun
Hay Kesaryoy) iki ciltten oluşan, Batı
Ermenicesiyle yazılmış 2476 sayfalık
hacimli bir eserdir. 1937 yılında Kahire’de

Arşag Alboyacıyan
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Kayseri Ermeniler Tarihi kitabının içinde yer aralan resimlerden: Ermeni kadın
ve soylu Ermeni. Venedikli Ressam Cesare Vecellio’nun XVI. yüzyılın sonunda
resmettiği Kayseri Ermenilerinin en eski tarzı (çev. H. Demirci)

yayınlanmıştır.
Arşag Alboyacıyan, Kayseri Ermenileri
Tarihi’ni oluşturma konusundaki en
belirgin amacının bu bölgedeki Ermenilerin anılarını sürdürmek ve yaşamlarına
dair her şeyi kalıcı kılmak olduğunu ifade
etmiştir.
Toplam yedi bölümden oluşan eserin ilk
bölümünde Arşag Alboyacıyan, Kayseri’nin coğrafi konumu ile ilgili genel bilgilere yer vermiştir. Bölgenin jeolojik yapısı,
yeraltı kaynakları, iklimi ve ulaşımı gibi
bölümler bu kısmın alt başlıklarını oluşturmaktadır.
İkinci bölümde Kayseri ve çevresi ile
Kayseri’de yaşayan Ermenilerin antik
çağlardan başlayarak günümüze değin
hangi süreçlerden geçtiğine değinilmiştir.
Bir sonraki bölümde ise Kayseri’deki
Ermeni nüfusu ve piskopos yönetimindeki Ermeni yerleşim yerleri hakkında veriler sunulmuştur.
Dördüncü bölümde incelenen Ermeni
toplumsal hayatı birinci cildin son kısmı
ile ikinci cildin ilk kısmını oluşturmaktadır. Dinî yaşam, kilise yönetimi, Kayseri
Ermenilerine yön veren kurumlar, bu

bölgede yaşayan Ermeni cemaatler,
Ermeni eğitim ve fikir hayatı, açılan okullar, basın-yayın, tiyatro ile siyasi ve ekonomik yaşama değinilen bu kısımda ayrıca tüm bu alanlarda faaliyet gösteren
önemli isimlere de yer verilmiştir.
Kayseri ve çevresindeki Ermenilerin
etnografyasının incelendiği beşinci
bölümde bölgede hâkim olan Ermeni
dilleri, Ermeni aile hayatı, gelenek ve
görenekleri ile efsaneler, öyküler, halk
şarkıları gibi folklorik özellikler yer
almaktadır.
Eserin altıncı bölümünde ise Kilikya,
Yeniden Doğuş ve Çöküş olmak üzere üç
ayrı dönemde Ermenilere ait el yazmalarına yer verildiği görülmektedir.
Yedinci ve son bölümde Kayserili olan
ancak Kayseri’den göç eden Ermeni
simalara değinilmiştir. Bunlar arasında
çeşitli devlet adamları, mimarlar, tüccarlar, sanatçılar, gazetecilerle Kayseri
Ermenileri Tarihi adlı eserin oluşturulmasına ön ayak olan Kahire Yönetim
Kurulunun temsilcileri de yer almaktadır.
Eser, düzeltme kısmı, notlar ve dizin ile
tamamlanmıştır.
1951 senesinde Bakanlar Kurulu kararı ile
kitabın “Ermeni propagandasına hizmet
ettiği” gerekçesiyle Türkiye’ye girişi
yasaklanmıştır. Nitekim eserin daha ilk
kısımlarında bu gerekçeyi kanıtlar nitelikteki ifadelere rastlanılmaktadır.
Kaynakça: Hatice Demirci, “Ermeni Asıllı Bir
Osmanlı Aydını: Arşag Alboyacıyan’ın Hayatı ve
Eserleri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim
Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara
(2014).
HATİCE DEMİRCİ

KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİ
Gazetecilerin, aralarında dayanışma sağlamak suretiyle sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan ilk mesleki örgüt. 1960
yılında “Kayseri Gazeteciler Cemiyeti”
adı altında kuruldu. Cemiyet 27 Mayıs
Darbesi’ni izleyen günlerde bazı gazetelerin kapandığı, bazılarının ise yayın
hayatına başladığı süreçte kurulmuştu.
Yönetim kurulu üyeleri arasında görüş
ayrılığı vardı, uyumsuzluk yaşanıyordu.
Kuranlarla yönetenler, çalışanlardan
ziyade gazete sahipleri olunca yönetim
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kurulu Fikret Kavafoğlu* (Bşk), Abdullah
Satoğlu*, Mustafa N. Çeven*, Mehmet
Yakupoğlu ve Nuh Mehmet Sağlam’dan
oluşan Cemiyet, hiçbir varlık gösteremedi ve kısa süre sonra kapandı.
Kapanan cemiyetin yerine “Kayseri
Basın Mensupları Derneği” kuruldu
(1962). İlkinde olduğu gibi ikincisinde de
Dernek, üyelerinin “Hak ve menfaatlerini, meslek onurunu korumak ve kollamak” için kurulmuştu. Ne var ki Abdullah Satoğlu, Mehmet Mülayim*, Fikret
Kavafoğlu, Feyzi Özsoysal, Hamdi Mehter, Mahmut Sabah*, Mustafa Gümüşkaynak*, Muin Feyzioğlu*, Asım Soyselçuk, Reşat Çivicioğlu, Hulusi Turgut* ve
Faik Parkan tarafından kurulan bu dernek de pek başarılı olamadı ve kapanmak
zorunda kaldı (1966).
Kayseri’de görev yapan gazeteciler gerek
dayanışma gerekse meslek ilkeleri ve etik
değerlere sahip çıkılması bahsinde bir
şeylerin yapılması gerektiğine inanıyor,
bu nedenle de etkin bir misyon üstlenerek işlevini gereği gibi yerine getirecek
mesleki bir kuruluşa sahip olamamanın
eksikliğini yaşıyorlardı. Altmışlı yıllardaki deneyimlerin üzerinden hayli zaman
geçmiş, 1980’lere gelinmişti. Boşluğu
hissedilen dayanışma örgütü yine gündemdeydi. Yeni bir cemiyet kurulmalı,
kalıcı olması için de sağlam temeller
üzerine oturtulması sağlanmalıydı.
Bu düşünceler sonucunda Erdal Yeğenağa, Mahmut Sabah, Mustafa Şapçı*, Mehmet Kocakahyaoğlu*, Hüsamettin Urfalıer, Şemsettin Çetinsöz, Oktay Ensari* ve
Mehmet Aydoğan yeni bir kimlikle ortaya çıkması arzu edilen “Kayseri Gazeteciler Cemiyeti” için 1980 Şubatında bir
araya geldiler. 5 Mayıs 1980’de yapılan
ön toplantıda Cemiyetin kurucu başkanlığına Hürriyet gazetesi bölge temsilcisi
Mahmut Sabah getirildi. Ardından da
başvuru yazısı Vilayete verilerek bugünkü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti resmen
kurulmuş oldu.
Cemiyet ilk genel kurulunu 13 Mayıs
1980’de yaptı. Yönetim kurulu, Mahmut
Sabah’ın başkanlığında Erdal Yeğenağa,
Muhsin İlyas Subaşı, Mehmet Kocakahyaoğlu*, Mustafa Şapçı, Oktay Ensari ve
Mehmet Kiracıoğlu*’ndan oluştu. Mah-
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Kayseri Gazetecilik Basın Ödülleri - 29 Mart 1985 (M. Sabah Arşivi)

mut Sabah, 1980’de üstlendiği cemiyet
başkanlığı görevini 1988 Mayısında Şemsettin Çetinsöz’e devretti (1988-1991).
İzleyen yıllarda görevi Oktay Ensari
yürüttü (1991-2001). Başkanlık daha
sonra Üstün Tuncer* (2001- 2003),
Mehmet Sena Kösedağ* (2003-2005),
Recep Bulut* (2005-2010) arasında el
değiştirdi. Cemiyetin 2010 Mayısında
yapılan 16’ıncı genel kurulunda başkan,
Veli Altınkaya* oldu (2010-2014). 30
Mayıs 2014 tarihinde yapılan seçimle de
Metin Kösedağ* başkan oldu.
Kuruluşunun üzerinden yıl bile geçmeden 12 Eylül Darbesi sonrası diğer cemiyetlerle birlikte kapatılması üzüntü yarattı. Yasağın kalkması ile (1,5 yıl sonra)
Cemiyetin ilk faaliyetlerinden biri olarak
dinî bayramlarda gazete çıkarma geleneği başlatıldı (1984). Böylece Cemiyet için
önemli bir gelir kaynağı doğdu. Üyelerin
mesleki gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla “Kayseri Gazetecilik Başarı
Ödülleri Yarışması” düzenlenerek bu
yarışmanın her yıl düzenli olarak yapılmasının önü açıldı. Cemiyet gözetiminde
kooperatif kurularak evi olmayan gazetecilerin konut sahibi olmaları sağlandı.
‘Kayseri Basınının 100. Yılı’ kutlama
etkinlikleri kapsamında, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ile eğitim amaçlı projeler geliştirildi. Ortaklaşa
yürütülen bu projeler, Hakan Aydın ve
Yaşar Elden*’in gayretleriyle Kayseri
Basınından Portreler ve Hamza Çakır
ve yine Hakan Aydın’ın editörlüğünde
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Tarih İçinde Kayseri Basını adlarıyla
birer kitaba dönüştürüldü.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti çoğu sorunu üyelerinin özverili duruşuyla aşarak
bugünlere gelmeyi başarmış bir kuruluştur. Yıllar önce kiralık bir dairede 37 üye
ile yola çıkan Cemiyetin bugün (2014
sonu) 195 üyesi, mülkiyeti kendine ait bir
dairesi vardır. Üyelerinin hemen hepsi,
şehirde yayım yapan 21 gazete ve beş
dergi ile yedi televizyon kanalı ve 17 radyoda, ulusal gazetelerin, haber ajanslarının bürolarında görev yapmaktadır.
Otuz yılını geride bırakan Cemiyet, basın
sektöründe çalışan değişik görüşteki
gazetecileri aynı çatı altında buluşturan
bir yapıya sahiptir. Bu durum Kayseri
basınının, bağımsız görev anlayışı ile
temsil edildiği anlamına gelmektedir.
MAHMUT SABAH

KAYSERİ GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
1973 yılında başladı. Mehmet Mülayim*
tarafından çıkarılan Kayseri Gazetesi’nin
imtiyazı sonraki yıllarda Ahmet Mülayim*’e geçti. Yayın hayatını sürdürmekte
olan gazetede yazı işleri müdürlüğü görevini Ahmet Kolukısa yapıyor.
YAYIN KURULU

KAYSERİ GÜN HABER GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Kayseri Gün
Haber 2010 yılında yayımlanmaya başladı. Başlığında “Halkın ve haklının
Gün’ü” sözlerine yer veren gazetenin
imtiyaz sahibi Arif Ümit Gündüz, sorumlu yazı işleri müdürü ise Ahmet Oğuz
Gündüz’dür. Sayfalarında yerel çıkışlı
aktüel haberlere yer veren gazete 2013
yılında Kayseri Olay gazetesiyle birleşti.
YAYIN KURULU

KAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. İlk olarak 1 Ocak
1989’da 15 günlük siyasi gazete olarak
çıktı. Kayseri yerel basınında “İslamcı”
dünya görüşünden hareketle yayın
yapan, aynı zamanda “masaüstü yayıncılık” olarak tabir edilen bilgisayarda hazır-

Kayseri Gündem gazetesinin RP kapatılması
sonrası “Bitmez Bu dava” başlığıyla çıkan 19
Ocak 1998 tarihli nüshası

lanıp baskıya verilen ilk gazetedir. Çizgi
Ajans’ın bünyesinde yayın hayatına başlayan gazetenin ilk sahibi ve yazı işleri
müdürü Yusuf Yerli*’dir. Gazete bir yıl
süreyle 15 günde bir yayınına devam
ettikten sonra 1995 yılına kadar yayınına
ara verdi. Hikmet Basın Yayın Şirketi
bünyesinde 10 Mart 1995’te günlük olarak çıkmaya başladı. Şirket adına temsilcilik görevini Oğuz Memiş* üstlendi. Yazı
işleri müdürlüğünü Aydın Karakimseli’nin yürüttüğü gazetede Yusuf Yerli başyazar olarak görev aldı. Aydın Karakimseli’nin ayrılmasından sonra gazetenin
yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü
Mehmet Uğurlu* oldu (1997). Uğurlu bu
görevini 2012 yılında Kayseri Basın
Enfermasyon Kurumu İl Müdürlüğüne
atanana kadar sürdürdü. Yerine yazı işleri müdürü Cengiz Taştan oldu.
28 Şubat sürecinde attığı manşetlerle
etkin olan gazete hakkında cezai işlem
yapılması için Kayseri Adliyesine yazılan,
dönemin Gen. Kur. İkinci Başkanı Çevik
Bir imzalı talimat 28 Şubat sürecinde
basın kuruluşlarına yapılan baskı iddialarının en somut belgesi olması bakımından kamuoyunun dikkatini çekti. 28
Şubat sürecinde yaptığı haberler nedeniyle gazeteye 100’ü aşkın dava açıldı ve
Ağır Ceza ve DGM’lerde yargılandı ama
hiçbir davadan mahkûmiyet almadan
süreci atlattı.
RP’nin kapatılması sonrası Abdullah
Gül*’ün Kayseri’de karşılanması törenini
gazete manşetine “Bitmez Bu Dava” başlığı ile taşıdı. Bu manşet daha sonra TRT
tarafından yapılan “Kurşun Harfler”
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isimli belgeselde bir bölüm olarak işlendi. Belgeselde başta Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül olmak üzere dönemin
isimleri hakkında değerlendirmeler de
yer aldı.

sında Ahmet Zorlu ve Necmettin Çuhadaroğlu bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

KAYSERİ GÜNEŞ GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
2005 yılında başladı. Gazetenin imtiyazı
Ferhat Yağmur’a aittir. Yazı işleri müdürlüğü görevini Mehmet Nilkali yürütmektedir. Diğer gazetelere oranla küçük
boyda yayımlanmıştır. 2013 yılında Akın
Günlük gazetesi ile birleşmiştir. Gazete
e-Haber Kayseri adıyla yayın hayatını
sürdürmektedir.
YAYIN KURULU

KAYSERİ HABER GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. İlk sayısı 19 Şubat
2001 tarihini taşıyan gazete 9 yıl Recep
Bulut* tarafından çıkarıldı. Sonra el
değiştirerek imtiyazı Nuri Çifçi'ye geçti.
İlk yıllarında yazı işleri müdürlüğünü
Nebahat Erdoğan’ın yaptığı gazetenin
genel yayın yönetmeni Veli Altınkaya*’dır.
Altınkaya aynı zamanda yazarları arasında da yer alır. Yazı işleri müdürü ise
Mustafa Gürbüz’dür.
YAYIN KURULU

KAYSERİ HABER 38 GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
2009 yılında başladı. “Tarafsız, İlkeli,
Objektif Gazete” başlığı ile yayımını sürdüren gazetenin imtiyaz sahibi Mustafa
Çağan, yazı işleri müdürü ise Deniz Mustafa Çağan*’dır. Gazete, sütunlarında
yerel haberlerin yanı sıra bölgesel haberlere de yer vermektedir. Yazarları ara-

KAYSERİ HÂKİMİYET 2000 GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. 30 Ağustos
1950’de yayın hayatına başlayan gazetenin kurucusu ve ilk sahibi Şaban
Sarıyıldız’dır. Yazı işleri müdürlüğü sırası ile Enver Aktan, Şahap Sicimoğlu*,
Asım Yahyabeyoğlu* tarafından yürütüldü. 1956 yılında gazete el değiştirdi.
Gazetenin sahibi Abdullah Satoğlu oldu.
“İsmeti” takma adı da Satoğlu’na aittir.
Gazete iki yıl Sümer Basımevi’nde basılmış, sonradan kendi adını taşıyan
Hâkimiyet Matbaası’nda basılmaya başlamıştır. Yazarları arasında Muin Feyzioğlu*, Enver Aktan, Kâzım Yedekçioğlu*,
Burhan Güneysu, General İsmail Berkok*, Rezzan Güneysu, Ahmet Hilmi
Güçlü*, Ali Rıza Önder*, Coşkun Ertepınar*, Fikret Yahyabeyoğlu, Rahmi Taşçıoğlu, Nihat M. Çetin*, Asım Yahyabeyoğlu*, (İ. Mavi, Yahya Atila, Ay Taka
adları da Yahyabeyoğlu’na aittir.) Aydın
Nisarî, Abdullah Satoğlu*, Av. İhsan İdikut, Faruk Yüce, Zeki Oral, İsmail Evci*,
Halit Kıvanç, Şefika Seren, Güner Dericioğlu, Faruk Kara, Nazife Tezel, Basri
Gocul, Turan Göğer gibi adlar sayılabilir. “Hâkimiyet” imzası ile kaleme alınan
yazılar, Asım Yahyabeyoğlu, Enver
Aktan, Ahmet Hilmi Güçlü’ye aittir.
Hâkimiyet, Kayseri’nin en uzun ömürlü
ve başarılı gazeteleri arasında yer alır.
Abdullah Satoğlu’nun uzun süre çıkarmış olduğu Hâkimiyet gazetesi,
Satoğlu’nun Ankara’ya taşınmasıyla
üçüncü kez el değiştirdi (1 Nisan 1970).
Gazeteyi Hüseyin Topçuoğlu ve Mustafa
Şapçı aldı. Daha sonra Mustafa Şapçı’nın

Kayseri Hâkimiyet gazetesinin 2 Eylül 1958
tarihli sayısının başlığı
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Yamaç paraşütü (Bünyamin)

ayrılmasıyla birlikte gazetenin sahibi
olarak Hüseyin Topçuoğlu, genel yayın
yönetmeni olarak ise Mustafa Topçuoğlu künyede yer aldı. Hüseyin Topçuoğlu,
17 Kasım 1997 tarihinde gazeteyi Mustafa Cengiz*’e devredip matbaayı oğlu
Mustafa ile birlikte yürütmeye başladı.
Mustafa Cengiz’in, sahibi ve genel yayın
yönetmeni olduğu Hâkimiyet gazetesi
bu değişimin ilk farklılığını gazetenin
ismine yaptığı ek ile gösterdi. Adı, Kayseri Hâkimiyet 2000 olarak değiştirildi.
Yazı işleri müdürlüğünü Ahmet
Cengiz’in, haber müdürlüğünü Fatma
Cengiz’in, spor müdürlüğünü ise Yavuz
Navruz’un yaptığı Kayseri Hâkimiyet
2000 gazetesi devir tarihinden sonra
kendini yenileyerek ofset teknikle ve 8
sayfa renkli olarak yayın hayatına devam
etmektedir. İlk çıktığı günden bu yana
Kayseri’de özellikle Türkçe kullanımı
konusunda ciddi bir özen gösteren gazetenin bu alanda aldığı çok sayıda ödül
bulunmaktadır. Gazetede son dönemlerde Mehmet Kasap*, Ahmet Sıvacı*,
Kadir Özdamarlar*, Ahmet Çınar*,
Ahmet Asma*, Mustafa Göçer, Recep
Çalkaner*, Yüksel Güngören gibi isimlerin yazıları yer almaktadır.
		

MUSTAFA CENGİZ

KAYSERİ HAVACILIK KULÜBÜ
Türk Hava Kurumunun amaçları doğrultusunda amatör ve sportif havacılık
faaliyetlerine yapmış olduğu geçici bir
genel kurulla başladı (31 Mayıs 1992).

Daha sonra 11 kişilik kurucu üyenin Kayseri Valiliğine müracaatı neticesinde tescil edildi (06 Ocak 1993). KHK 131 kişilik üyesi ile ilk genel kurulunu yaptı (19
Haziran 1993). Torun Eskikök’ün başkanlığında oluşturulan beş kişilik yönetim kurulu ile çalışmalarına başladı. 31
Ağustos 1993 tarihinden itibaren 2. Hava
İkmal Bakım Merkez Komutanlığı (2.
HİBMK) ve KHK arasında yapılan protokol sonucu 2. HİBMK sınırları içerisindeki LTMA kodlu pisti ve eski Meteoroloji Müdürlüğü tesisleri yönetim merkezi olarak KHK derneğine kazandırıldı.
Kulüp, amatör havacılık faaliyetlerini
tüm Kayseri halkına benimsetmek, yaygınlaştırmak ve amatör havacılık konusundaki ciddiyetini göstermek bilinci
içerisindeki taahhütlerini tescil etmek
adına kendisine yerel yönetimler, Hava
Kuvvetleri ve sanayi kuruluşlarının da
onaylamış olduğu bir onur kurulu teşkil
etti.
Kaynakça: http://www.kayserihavacilikkulubu.
com/tarihcemiz.html
YAYIN KURULU

KAYSERİ HAVADİS GAZETESİ
Günlük gazete. İlk sayısı 1 Kasım 2004
tarihinde yayımlandı. Kayseri Havadis’in
imtiyaz sahibi Ahmet Şapçı*, yazı işleri
müdürü ise Saim Yıldız’dır. Hüdaverdi
Özyalçın ve Saim Yıldız gazetenin yazarları arasındadır. Yerel haber ağırlıklı olarak çıkan gazete yakın zamanlarda (2014)
aylık olarak yayımlanmaya başlandı.
YAYIN KURULU

KAYSERİ İL GAZETESİ
Haftalık, resmî gazete (1914-1924/ 19251952). Kayseri’nin müstakil sancak olmasından sonra yayınlanmaya başlamıştır.
1924 Anayasası ile sancakların kaldırılıp
il hâline getirilmesinden sonra il gazetesi
olarak tekrar yayın alanına çıktı. 1916’da
42x28 cm boyutlarında üç sütunlu;
1921’de 46x40 cm boyutlarında beş sütun
üzerine; 1925’ten sonra ise 47x31cm
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Kayseri Vilâyet gazetesinin 3 Temmuz 1933
tarihli nüshasının başlığı (R. Kanalga Arşivi)

boyutlarında dört sütun üzerine dört
sayfa olarak basılmıştır. Daha çok savaş
haberleri ve ulusal konulara yer verilmiştir. İlk yıllarda yazı işleri, mesul müdür
olarak değişik kişiler elinde bulunmuştur. Bunlar; Takyidin, Hamdi, Talat,
Şükrü ve Mahmut Celal Beylerdir. İlk
yıllarda başyazar, Çivicizade Halis Zeki*,
onun ölümünden sonra (1927) ise Ahmet
Hilmi (Kalaç)*’tır. İleriki yıllarda yöneticileri ve yazarları da değişmiştir. 1928’e
kadar eski harflerle, geçiş döneminde
eski yeni alfabe karışık ve daha sonra
kapanışına kadar yeni harflerle çıkarılmıştır. İlk yıllarda başlıca yazarları; Halis
Zeki, Hüseyin Suad, Şaban Hami*’dir.
1928’den sonra mesul müdür Mehmed
Cemal olmuş, 23,5x36; 33,5x50 cm
boyutlarında basılmıştır. Bu dönem
yazarları arasında Kazım Özdoğan*,
Sâhir Uzel, Şakir Sungar*, Dr. Tevfik
Sunaç, Fikret Kavafoğlu*, İclal Aygil,
İbrahim Mavioğlu, R. L. Asal sayılabilir.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 32-35, 53-56.
SELMA GÜNAYDIN

Kayseri İl gazetesinin 1 Şubat 1950 tarihli
nüshası

KAYSERİ İLİ YARDIM DERNEĞİ
Dernek, bir grup yardımsever Kayserili
tarafından 1947 yılında Ankara’da kuruldu. Kurucu üyeleri Nuh Eskiyapan*, M.
Kemal Özdedeoğlu (günümüzdeki soyadı Dedeman*), Ahmet Gündeş, Kazım
Perçiner ve Ziya Erciyes’tir. 1955 tarihinde “umumî menfaatlere hadim cemiyet”
statüsü kazandı.
Ana tüzüğün 2. maddesinde belirtilen
“Siyasi bir gaye gütmeksizin Kayserililer
arasında sosyal dayanışmayı tesis ve
temin etmek, bölge halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamasını temin etmek için maddi ve manevi
yardımda bulunmak ve Kayserili gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar hâline
gelmelerini sağlamak” amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Kayserilileri bir çatı altında toplama
uğraşını sürdüren Kayseri İli Yardım
Derneğinin kendi malı olan Kayseri
Erkek Öğrenci Yurdu 1963 yılında hizmete girdi. 1980’li yılların sonlarına
gelindiğinde barınma işlevine ihtiyaç kalmaması nedeniyle gelir temin etmek
amacıyla yurt, bir şirkete kiralandı. Bu
kiralama işlemi 1995 yılına dek sürdü.
Dernek genel merkezi faaliyetlerini 1995
yılına kadar M. Kemal Dedeman tarafından derneğe bağışlanan bu dairede sürdürdü. Bu tarihten sonra dernek genel
merkezi “Libya cad. No: 34 Ahmetler/
Ankara” adresindeki eski erkek öğrenci
yurdu binasına taşındı. Hâlen çalışmalarını burada sürdürmektedir. Derneğin
ayrıca Ulus’ta yine bağışlarla yaptırdığı
bir yeri bulunmaktadır.
2004 yılı Ekim ayında kurulan ve tamamı amatör koristlerden oluşan Kayseri İli
Yardım Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu, Şef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde çalışmalarını sürdürmekte ve
yılda iki defa konser vermektedir. Dernek merkezinde seçkin konuşmacılar
tarafından değişik konularda konferanslar verilmektedir. Derneğimiz, üyelerimiz ve hemşehrilerimiz arasında iletişim
ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla
gerek dernek merkezinde gerekse Ankara, Kayseri, Nevşehir ve Dedeman Otellerinde yemekli toplantılar düzenleyerek
tanışma ve kaynaşma ortamı yaratıp
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Kayseri İli Yardım Derneği
İstanbul şubesinin çıkardığı
Bizim Kayseri dergisinin 24.
sayısı
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çeşitli konularda fikir alışverişinde
bulunmaktadır.
Yardıma muhtaçlara maddi yardım
yapılmaktadır. Ölüm veya hastalık nedeniyle, bunların giderlerini karşılayamayanlara ilaç ve maddi yardımda bulunulmaktadır. Yüksek öğrenim yapan 150
öğrenciye karşılıksız öğrenim bursu
verilmektedir. Genel merkezin 800
üyesi bulunmaktadır.
Kayseri İli Yardım Derneği Genel Başkanı Ali Ulvi Bakır*’dır.
Derneğin İstanbul Şubesi, Mehmet
Kemal Dedeman’ın gayretleriyle 1985
yılında kuruldu. 1050 üyesi olup başkanı
Ören Altmışyedioğlu Tarhanlı’dır. Diğer
şubeleri ve başkanları ise şöyledir: Kayseri İli Yardım Derneği Hatay/İskenderun şubesi, Başkan Mustafa Ekinci; Kayseri İli Yardım Derneği Aydın/Kuşadası
şubesi, Başkan Erdoğan Öztürk; Ege Bölgesi Kayseri İli Yardım Derneği İzmir
şubesi, Başkan Nihat Attaroğlu.
Kaynakça: http://www.kayseridernegi.org.tr/
hakkimizda.html erişim 18.10.2014
YAYIN KURULU

KAYSERİ İMAM-HATİP VE İLAHİYAT
TEDRİSATI YARDIM DERNEĞİ
Kayseri’de din hizmetlerinde görev yapacak kişilerin yetiştirilmesine yardım amacıyla 15 Ekim 1951 tarihinde kuruldu.
Derneğin tüzüğünde, “Bu dernek Kayseri’de kurulmuş olup şubesi yoktur. Din
eğitimi ve öğretiminin arzulanan seviyeye çıkartılması için Kayseri’de açılmış
bulunan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat
Fakültesi ile aynı gayeye yönelik okullar
ve öğrencilerine maddi-manevi yardımda, ilgili devlet kuruluşları nezdinde
teşebbüste bulunarak mezunlarına üniversite ve yüksek okullara devam hakkının teminini sağlayacak teşebbüsleri bizzat yapmak, diğer öğretim kurumlarında
okuyanlara tanınmış hakların bu okullarda okuyanlar için de tanınmasını istemek
suretiyle yapılan teşebbüsleri desteklemek, kurulmuş olanlara katılmak … ”
bilgileri bulunmaktadır.
Dernek üyeleri, toplumun farklı kesimlerinden olmak üzere asil, yedek ve fahri
üyelerden oluşan bir grup gönüllüden
meydana gelmiştir. Derneğin ilk kurucu

üyeleri, bugün her biri merhum olan
hayır sahipleri meslekleri itibarıyla şu
kişilerdir: 1) Hacı Hüseyin Aksakal*
(müftü), 2) Enver Kırker* (avukat),
3) Osman Kavuncu* (belediye reisi),
4) Cemallettin Emden* (eczacı), 5) Cemal
Bilgin (terzi), 6) Arif Molu* (müteahhit),
7) H. Salih Varinli (tüccar), 8) Ahmet
Kınacı (tüccar), 9) H. Mehmet Göbülük
(tüccar), 10) H. Mehmet Uzunhalil (tüccar), 11) Ali Soyal (sarraf), 12) Şahap Sicimoğlu* (mühendis). Bu listeye bakıldığında derneğin ilk kurucularının her meslek
ve her siyasi eğilimden hayır sahibi kişilerden oluştuğu görülmektedir.
Derneğin hizmet alanları arasında “Eğitim-öğretim binaları, yurt binaları, okulun amacına uygun tesisler yaptırır.”
denilmektedir. Kayseri İmam-Hatip
Okulunu halk yaptırmasına rağmen dernek teşvikte bulunmuştur.
Ana tüzüğün 2. maddesinde geçen Medeni Kanun'un 73. ve müteakip maddeleri
hükümlerine göre ve 1960 İhtilali’nde
dernek mallarına el konulması üzerine
“vakıf hâline getirmek, vakfı işletmek”
amacı gerçekleşmiş ve Kayseri İlahiyat
Vakfı kurulmuştur (1976). Vakfın mal
varlığı edinmesi ve işletmesi kolay olduğundan Dernek; gayrimenkul mal varlıklarını vakfa devretmiştir.
Dernek, din hizmetleri yürütecek öğrencilerin yetişmesi için arsa, okul ve yurt
binası yapımı, açılışı, öğrencilerin maddi-manevi ihtiyaçları konusunda halkla
işbirliği içinde çalışmıştır. Mesela Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü (1965) arsa ve
binası, Kayseri İmam-Hatip Lisesi B
Blok, Mustafa Germirli İmam-Hatip
Lisesi pansiyon binaları, Belsin/Keykubat İmam-Hatip Lisesi binası gibi. Karamancı İlköğretimin arsasının derneğe
devri ve buraya Kemal Özhaseki, İstikbal
ve Rafet Cingil, eğitim bloklarının yapımında öncülük etmiştir.
1980 İhtilali’nde derneğin mevcut yönetim kurulu feshedilmiş ve tekrar yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına
kadar “Ahmet Hasyüncü, Ali Sözduyar,
Suat Canleblebici, M. Kemal Güler,
Mustafa Ömerli, Hüseyin Arı, İlhan
Özkeçeci, Faruk Ünlüsoy’dan oluşan
yönetim kurulu görev yapmıştır.
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Kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerde bulunmakta, İmam-Hatip Lisesi ve
İlahiyat Fakültesi gibi din görevlisi yetiştirmekte olan kurumların resmî ve sivil
toplum kuruluşlarıyla bağlantı kurmasında yardımcı olmakta, öğrencilere maddi
ve manevi yardımda bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlardan sağlanan gelirleri,
öğrencilerin eğitim, giyim, ulaşım giderlerini karşılamak ve muhtaç öğrencilere
burs vermek suretiyle harcamaktadır.
15.01.1952’den 20.09.2012 tarihine
kadar başkanların listesi şöyledir:
Nuh Mehmet Baldöktü* (1960-1961),
Mustafa Aksoy (1961-1963), Mehmet
Çorakçı* (1963- 1974), Abdullah Saraçoğlu (1975-1976), Mehmet Çorakçı (19761980), H. A. Çayırağası (1980-1982),
İlhan Özkeçeci (1982-1983), Nurullah
Soyak (1983-1984), Hüseyin Arı (19841988), Mustafa Akkaş (1990-1992), Mehmet Arslantaş (1992-1994), Mehmet
Kökenek (1996-1998), Mehmet Erçin
(1998-2000), İbrahim Bacanak (2000-).
Derneğin muhasebesi ve yazışma gibi
sekretarya işlemlerini yaklaşık 22 yıldır
Muzaffer Eroğlu yapmaktadır.
Kaynakça: Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat
Tedrisatı Yardım Derneği Tüzüğü; Mustafa
Öcal, Tanıkların Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dinî Hayat, İstanbul, 2008;
III/ 323; 12 Haziran 2012 tarihinde Başkan

İbrahim Bacanak’la yapılan görüşme.
MUSTAFA IŞIK

KAYSERİ KENT HABER
Günlük siyasi gazete. Tam ismi Kayseri
Kent Vizyon Haber’dir. 4 Ocak 2010
tarihinde yayına başladı. Kurucu yayın
yönetmenliğini, yazı işleri müdürlüğünü
ve başyazarlığını Yusuf Yerli*’nin üstlendiği gazete, bünyesinde TV Kayseri, Plas
Radyo gibi yayın organlarını da bulunduran Medya Net AŞ tarafından çıkarıldı.
Grup adına sahipliğini Ömer Faruk
Hamurcu* temsil etti. Yusuf Yerli’nin Kay
Grup ve daha sonra Erciyes TV* Genel
Müdürlüğü ve Yayın Yönetmenliği görevine getirilmesiyle birlikte gazetenin
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yayın yönetmenliği görevini Ömer Faruk
Hamurcu üstlendi.
Gazete yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren attığı cesur ve etkili manşetlerle varlığını kısa sürede hissettirdi.
Gazetenin gündeme taşıdığı yolsuzluk ve
usulsüzlük haberleri, Kayseri yerel basını
ve yerel gündeminin en çok tartışılan
konuları arasında yer aldı.
YAYIN KURULU

KAYSERİ KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ
1947 yılında Nevzat Türkten*, Dr. İsmail
Alikişioğlu, Av. Mustafa Bayır, Ahmet
Bacanak, Av. Mehmet Altmışyedioğlu*
gibi milliyetçi gençler, merkezi İstanbul’da bulunan “Türk Gençlik Teşkilatına”
üye oldular ve Kayseri şubesini kurdular.
1950’de zamanın milliyetçi dernekleri
“Milliyetçiler Federasyonu” çatısı altında
toplandı. Kısa bir müddet sonra Federasyon “Türk Milliyetçiler Derneği”ne
dönüştü. Nevzat Türkten ve arkadaşları
Türk Gençlik Teşkilatı Kayseri şubesini
feshederek bu derneğe katıldılar ve
TMD’nin Kayseri şubesini kurdular. 1952
yılında derneğin bir parti olarak karşısına
çıkacağından korkan Demokrat Parti
İktidarı, Ankara’nın Sulh Hukuk Mahkemelerinden birinin kararıyla Türk Milliyetçiler Derneğini, temyizi kabil olmayan
on lira para cezası ile kapattırdı. Eşyalarına ve kitaplarına el konuldu.
1956 yılında Türk Milliyetçiler Derneğinin tüzüğüne “Kayserinin güzelleşmesi
ve inkişafı için çalışmak” maddesi ilave
edilip “Kayseri Türk Kültür Derneği”
kuruldu.
1971 yılında çıkan kanunla “Türk” kelimesi Bakanlar Kurulu kararıyla kullanılacağı için dernek tüzüğünden “Türk”
kelimesi çıkartılarak ismi “Kayseri Kültür Derneği” oldu. 1976 tarihinden itibaren de “Kayseri Kültür ve Turizm Derneği” olarak değiştirildi.
Sonradan yıkılıp yerine çok katlı bina
yapılan Belediye İş Hanı’nın birinci
katındaki salonu Belediyeden sembolik
bir bedelle kiralayarak yıkılıncaya kadar
30 sene orada faaliyet gösterdi. Kayseri’deki bütün aydınları fikir ve görüş ayrılığı
gütmeden bünyesinde topladı.
Her hafta faydalı bir konuda ehillerince

Kayseri Kültür ve Turizm
Derneğinin faaliyetlerinden
biri için hazırlanmış afiş

Sahibi ve yazı işleri müdürü
Kayseri Kültür ve Turizm
Derneği adına Âlim Gerçel,
genel yayın müdürü Ömer
Büyükbaş olan Erciyes dergisinin bir sayısı
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konferanslar düzenlendi. Her yaştan dinleyici, salonu doldurur, koridorlara taşardı. Ayrıca çok kitaplı kütüphane tesis
edildi. Türkiye’nin her tarafında “Kıbrıs
Mitingleri” düzenlendi. Belediye Başkanı
Mehmet Çalık zamanında harcamalarının tamamı dernek tarafından karşılanarak eski Halkevleri binası onarıldı. Kayseri’de ilk özel tiyatro “Oba Tiyatrosu”nu
kurdu ve ülke genelinde 53 yerleşim
yerinde Mahmut Fidanil*’in yazdığı ve
yönettiği İnsan Yaşadıkça Ölür adlı eseri
sahneledi. Kayseri’de ilk defa ücretsiz
üniversiteye hazırlık kursları açtı. Develi*,
Tomarza*, İncesu* ve Hacılar* Bilgi Şölenlerinin düzenlenmesinde yönetim kurulu
üyeleri görev aldı. Ağustos aylarının son
haftasında Zafer Sergileri düzenledi.
Derneğin yayınladığı kültür konulu kitap
sayısı 52’dir.
Kitap okumayı teşvik için Dernek merkezi ile Kayseri ve çevresinde 20’yi aşkın
Kültür Ocakları Kitaplıkları kurdu. Uluslararası Erciyes Zafer Kurultaylarının*
düzenlenmesinde önemli görevler aldı.
Dernek, 1978 yılı Ocak ayından itibaren
Erciyes kültür dergisini dernek adına
yayınlamaya başladı. Hâlen Anadolu’da
yayınlanan en uzun ömürlü ve hakemli
dergidir. 21 Mart Nevruz Bayramı ve
Dünya Şiir Günü, 3 Mayıs Türkçülük
Günü programları her yıl düzenli olarak
yapılmaktadır.
Bugüne kadar dernek başkanlığını yürütenler: Av. Nevzat Türkten, Av. Mustafa
Bayır, Ahmet Bacanak, Hasan Sami
Bolak*, Turhan Berkok, Zeynel Timur,
Mustafa Öztürk* ve hâlen 30 yılı aşkın
süredir Alim Gerçel*.
ALİM GERÇEL

KAYSERİ LİSESİ
Tarihçe
Osmanlı modernleşmesinin en önemli
eğitim kurumlarından olan idadilerden
biri de Kayseri İdadisi (Lisesi)’dir. “İdadi”
terimi ilk zamanlar Harp Okulu ve Askerî
Tıbbiyeye girmek isteyen gençlerin eksik
bilgilerini tamamlamak için açılan hazırlık sınıflarını adlandırmak için kullanıldı.
İlk kez 1845 yılında İstanbul’da açıldı.
1869 Maarif-i Umumiye Nizamname-

si’ne göre idadiler, rüştiyelerden mezun

olan Müslüman ve gayrimüslim çocukların bir arada öğrenim yapacakları yerdir.
Bu Nizamnameye göre nüfusu 1000
haneden fazla ve önemlerine binaen her
kasabaya birer idadi yapılmalı ve öğrenim süreleri üç yıl olan idadilerde muavinle birlikte 6 öğretmen bulunmalıdır.
Devletin yaşadığı ekonomik bunalımlardan dolayı bu okulların sayısı arttırılamadı. Öyle ki 1876 yılında İmparatorluktaki
idadi sayısı beşi İstanbul’da, biri taşrada
olmak üzere altıdır. Bu okulların çoğunun yeni binaları olmayıp kiralanmış
konak veya başka amaçla inşa edilmiş
yapılarda öğretim faaliyetine devam
etmişlerdir.
II. Abdülhamid (1876-1908) Dönemi’nde
maarife verilen önemle birlikte 1884-85
yılından itibaren öncelikle Bursa, Edirne,
Yanya’ya daha sonra İzmir, Trabzon,
Selanik, Rodos, Ankara, Üsküp, Manisa,
Adana, Halep, Kudüs, Maraş, Çankırı,
Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Sivas,
İzmit gibi merkezlere idadiler inşa edildi.
Mahmut Cevat’ın 1885-86 tarihli raporunda “Vilayetlerde ve vilayetlerin dışında yeni kurulacak olan 300 ve 200
öğrenci barındıracak birinci ve ikinci
sınıf idadiler için hazırlanmış ve korunaklı çantalara yerleştirilmiş 80 plan
bölgelere gönderilmiştir.” şeklindeki ifadeler, idadi binalarının birer “tip proje”
ürünü olduklarını düşündürür. Planların
üzerinde mimar adına rastlanmamış olsa
da Burcu Özgüven, bu planların tamamından veya bir kısmından Maarif
Salnamesi’nde adı “Nezaret mimarı”
olarak geçen Pavli Efendi’nin sorumlu
olabileceğini kabul eder. Bu okulların
mimarisinin dönemin hükûmet konakları, rüştiye mektepleri, hastaneler vs. gibi
resmî binalarla da benzerlik gösterdiğine
dikkat çekilerek medreselere göre toplu
eğitim için sıra, sandalye, kara tahta, harita gibi ders araçları içeren aydınlık ve
geniş derslik mekânlarına sahip binalar
olduğu vurgulanır. Dönemin Fransız
okullarının örnek alınarak şekillendirildiği bu okullarda genel bir cephe ve kütle
simetrisinin hâkim olduğu, yuvarlak veya
sivri kemerli ya da alınlıklı büyük pencerelerin bulunduğu belirtilerek inşa edildikleri bölgelerden hareketle üç farklı
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Kayseri Lisesi -1925 (TBMM Albüm)

plan gösterdikleri ileri sürülmüştür.
Birinci tipteki örneklerde giriş-merdiven
aksının her iki yanında ikişer oda bulunmakta, binada da toplam 8-9 oda yer
almaktadır. Bu odalardan 3-4 tanesi idare
mekânı, kütüphane veya toplantı salonu
olarak değerlendirilmiş, okul ise beş
derslikli gündüzlü idadi olarak tasarlanmıştır. İzmit, Balıkesir gibi orta büyüklükteki merkezlerde düşünülen ikinci
tipte ise merdiven-giriş ekseni simetrisi
korunmuş, aradaki koridor dik bir koridorla kesilerek derslikler bu koridor çevresine yerleştirilmiştir. Girişte iki yanda
yer alan odaların arasına birer derslik
yerleştirilerek giriş cephesine uzunlamasına bir görünüm kazandırılmıştır. Nüfus
itibariyle kalabalık merkezlere inşa edilen üçüncü tipteki örnekler ise giriş-merdiven yanlarına açılan hacimler dışında
kenarlardaki odaların ortalarına da birer
dershane eklenerek oluşturuldu. 2-2,5
katlı kâgir bloklardan oluşan idadi binalarının çoğunda döşeme malzemesi olarak ahşap kullanıldı.
Benjamin J. Fortna, Müslim ve gayrimüslim öğrencilerin bir arada okuyabildiği bu okulları Osmanlılık idealinin
mimari simgeleri olarak değerlendirmekte, döneminde de bu okulların “yeni”,
“laik” ve “Avrupalı” olarak tanımlandık-

larını ifade etmektedir. Okulların girişinde Osmanlılık idealinin bir simgesi olarak padişah tuğrasının bulunduğuna,
içerde namaz kılmak için mescit ve
merasimler için mekânların yer aldığına
dikkat çekmektedir. Ayrıca bu okullar
için kent merkezlerinde yeterli arazinin
bulunabilmiş olmasını dönemin ekonomik koşulları içinde şaşırtıcı bulan yazar,
bu okulların hükûmet konağı gibi diğer
resmî binalarla benzerliğini Osmanlılık
idealinin ve “emperyal” kimliğinin bir
yansıması olarak değerlendirir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan belgeler, Kayseri İdadisinin (Lisesi)
inşaat sürecini çok iyi anlatmaktadır.
25 Aralık 1886 tarihli belge “Kayseri
Mekteb-i İdadi-i Mülki”sinin inşasına
Ankara Valisi Sırrı Paşa zamanında 1884
yılında başlandığını kaydetmektedir.
Kayseri İdadisinin inşası için arsa bağışlayan Akçakayalızade Ömer Ağa’nın
rütbe terfisi ile taltifi hususu Babıali’ye
bildirilmiş, Babıali, Çerkez Ahmed Paşa
Vakfından olup mutasarrıfı Akçakayalızade Ömer Ağa tarafından inşa olunan
İdadi Mektebine terk olunan bahçe yerine mukataa (kira geliri olan devlet mülkü)
tahsis olunacağından Kayseri Mutasarrıflığından vakıf hakkında malumat istemiş
fakat vakıf mülkü olmasından dolayı
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Kayseri Lisesi zemin kat rölöve planı (çizim: Y. Özbek)

arsanın mektebe terkinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. 29 Ekim 1896
tarihli belgeden inşası tamamlanmamış
olan idadi için aylık 306 kuruşla bir hane
kiralanarak (Seyfullah Efendi Konağı)
öğretime devam edildiği öğrenilmektedir. 4 Mayıs 1896 tarihli belge, Kayseri’de
bir idadi teşkil olunmasından dolayı
Ahmed Paşa* tarafından inşa ettirilen
rüşdiye mektebinin lağvedildiğini, mektep binasının idadi olarak kullanıma
elverişli olmadığından başka bir hanenin
kiralandığını ve rüşdiye mektebinin de
ibtidai mektep olarak kullanılmasının
mahallince uygun görüldüğünü kaydetmektedir.
Ankara Valisi Sırrı Paşa’nın verdiği emre
göre Ankara, Kırşehir, Yozgat ve Kayseri’de birer mekteb-i idadi inşa edilmesi
istenmiştir. Bu bağlamda Kayseri’de
şehir haricinde iki mevkiyle ilgilenilmiş.
Bunlardan birinin temeli çürük, diğeri de
gelecekte uygun olmayacağı kanaati oluştuktan ve her ikisine de hayli meblağ sarf
edildikten sonra o sırada teşekkül eden
komisyonun kararı Liva İdare Meclisinin
onayıyla Kiçikapu* tabir edilen meydanlıkta Fernek oğlu Franc’dan 43.400
küsur kuruş meblağla bostan bahçesi
mevkii satın alınmıştır.
1 Şubat 1896 tarihli kayda göre Kayseri
İdadisinin, emsali şehirlerdeki idadilerden daha büyük tasarlandığı, bu yüzden
yüksek bir meblağın boşuna harcanacağı
düşüncesiyle emsallerine bakılıp planı
değiştirilmek üzere Maarif Nezareti kalfasına havale edilmiştir. Plan tadilatı

gereğince iki katlı ve kâgir olarak inşa
edilecek Kayseri İdadisinin Yuvan Kalfa,
belediye ve yol mühendisleri tarafından
hazırlanan mahalli rayice göre inşaatın
149.316 kuruş 30 parayla tamamlanabileceği belirtilmektedir.
Maarif Nazırı Zühdü Paşa, Sadarete gönderdiği 20 Haziran 1898 tarihli yazısında
Kayseri’de Meclis-i İdare-i Vilayet kararıyla inşasına başlanıp 229.183 kuruş 35
para harcanarak tatil edilen mekteb-i
idadi inşasının 119.316 kuruş harcanarak
tamamlanabileceğini ifade etmiştir.
Tamamlanması için bir heyet tarafından
emaneten yapıldığının anlaşıldığı ve
mektep için kiralanan konağa bir hayli
meblağ sarf edildiğinden inşaatın tamamlanması için hesaplanan paranın harcanmasına müsaade edilmesi talep edilmektedir.
Kayseri İdadisinin 21 Mart 1899 tarihli
münakasa kaimesi (açık eksiltme belgesi)
10 madde olarak düzenlenmiştir. Bu belgeden okul duvarında zeminden 1 m
yüksekliğe kadar siyah Germir taşı kullanıldığı, bölme duvarlarında 5 batman acı
kireç sarf olunmak şartıyla 2 kum 1 kireç
oranında halis harç kullanılmasının
istendiği anlaşılmaktadır. Yine bu belgeden okulun 11 koğuş ve bir camiden oluşan mekânlar içereceği, salon dışındaki
tüm mahallerin döşemelerinde çıralı
çam ağacı kullanılacağı, salonda ise
Mancusun* taşının sert cinsinin tercih
edilmesinin istendiği öğrenilmektedir.
Mekânlar halis kireç, kum ve kıtık ile
mermer badanalı şekilde sıvanmalıdır.
Ayrıca idadinin batı tarafında basmahane
bitişiğinde dört ahşap gözden (odadan)
oluşan helasının olacağı belirtilmekte,
avlu duvarı çamurlu kara duvar şeklinde,
duvar harpuştesi ise siyah Germir* taşıyla
yapılmalıdır. Bu şartname ihale olduktan
sonra ve sözleşme düzenlendikten itibaren 15 gün içinde müteahhit, inşaata başlamaya mecbur tutulmuş, ihale bedelinin
5 taksitte, yapılan işin kontrolünden
sonra ödeneceği de belirtilerek işin 5
ayda tamamlanması istenmiştir. 2 Mayıs
1900 tarihli belgede inşaatın tamamlanabilmesi için yapılan keşifte idadinin
93.097 kuruşa bitirilebileceği kaydedilmiştir.
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29 Mayıs 1899 tarihli kayda göre mekte-

bin iki kat olarak inşası, sağ ve sol tarafta
bulunan çıkıntıların kesilmesi ve üçüncü
katın inşasından vazgeçilmesinin uygun
olduğu belirtilmiştir. Kayseri İdadisinin
temelinin atılmasından inşaatın tatil edildiği zamana kadar tutulan ve kaybolduğu
belirtilen defter bulunmuş ve bir Nafia
Komisyonu Heyetince tetkik edilip rapor
hazırlanmıştır. Bu rapora göre mevcut
bina 221.565 kuruş masrafla yapılmış,
bunun 43.433 kuruşu arsa bedeli olmuş,
müteahhit Acemoğlu’na da 42.345 kuruş
fazla ödeme yapılmıştır. Hatta 18 Eylül
1900 tarihli bir belgeden, yapıyla ilgili
ikinci bir keşifle aslında okula 221.565
kuruş değil, 93.097 kuruş harcandığı,
43.433 kuruşa arsa alındığı, 42.345 kuruşun müteahhit zimmetine geçtiği ve bunların dışında 42.690 kuruşluk bir açık
olduğu öğrenilmektedir. Kayseri İdare
Meclisinin 10 Nisan 1899 tarihli kararına
göre icrasına karar verilen bazı tadilattan
dolayı binanın keşif bedeli 118.357,5
kuruşa inmiş ve bu miktar hem elverişli
hem de menfaatli görülmüştür. Ancak
Kayseri Mekteb-i İdadisi inşaatı münakasaya (açık eksiltme) verilmiştir. Ancak bu
büyük binayı Kayseri’de inşa edebilecek
itibarlı ve namuslu kalfa olmadığından
Erkan-ı Harbiye miralayı ile İdare Meclisinden iki aza, idadi müdürü ve Nafıa
mühendisi ile Ziraat Bankası memurundan oluşacak bir komisyon kurulması
istenmiştir. Nusret Paşa’nın komisyona
başkanlık etmesi belirtilerek kereste ve
amele yevmiyesinin ucuz olmasından
dolayı keşfolunan meblağın tasarrufa
dikkat ve riayet edilmek üzere emaneten
inşasının hayırlı olacağı bildirilmiştir.
Maarif Nezareti Vekili, idadi inşasının
118.350 kuruş 20 parayla tamamlanmasını uygun gördüğünü bildirmiştir.
İdadi inşasının tamamlanması için 19
Haziran 1902 günü mutasarrıf ve kaza
memurlarının hazır oldukları törende
kurbanlar kesilerek yeniden inşaya başlandığı İstanbul’a bildirilmiş, inşaat 1904
yılında tamamlanmış ve kaza memurları,
mülki amirler, zabitan-ı askeriye ile ulemanın hazır olduğu törende padişaha
dualar edilerek okul, öğretime açılmıştır.
Okulun sınıf tahtalarıyla soba ve
mefruşat-ı sairesi için lüzum görülen

Arşiv belgelerinde Kayseri Lisesinin yapım planı (Y. Özbek Arşivi)

7165,5 kuruşun bütçenin taşra kısmından

karşılanmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.
Yukarıdaki belgelere ek olarak okulun
planı, cephesi ve kesiti ölçekli olarak
çizilmiştir. Tek katlı olarak çizilen okulun, giriş cephesine paralel bir koridorun
iki yanında yer alan ikişerden dört mekân
ile dört köşeye yapılan ve diğerlerinden
daha geniş birer mekândan oluştuğu
görülmektedir. Giriş kapısının simetriğinde cepheden apsisi andırır şekilde
yarım daire biçiminde çıkıntı yapan bir
bölüm dikkati çeker. Çizimden pencerelerin dikdörtgen boyutlu ve yuvarlak
kemerli alınlıklı olarak tasarlandıkları
anlaşılmaktadır. Çizimin sağ alt köşesine
düşülen açıklama notunda kırmızı mürekkeple yapılan çizimin inşa edilecek, siyah mürekkeple çizilen bölümlerin
inşa edilmiş kısımları gösterdiği belirtilmiştir. Bu çizimden okulun girişinin
revaklı bir düzenlemeye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Çizimin sol alt tarafında yer alan “Kayseri Nafia Mühendisi”
ibaresi ve mühürde okunan Mehmet Ali
isminin planı çizen kişiye mi yoksa onaylayana mı işaret ettiği anlaşılmamaktadır.
Bugünkü okulun zemin katı 1904 yılında
inşa edilmiştir. Yapının orijinal inşa kitabesi yoktur. Ancak Ahmet Remzi (Akyürek*) Dede’nin tarih düşürmek için yazdığı manzum kitabeden yukarıdaki tarih
öğrenilmektedir. Kitabe şöyledir:
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içinde tamamlanmıştır. Osmanlı Arşivindeki H 1323 (M 1904/5) tarihli belgeden
de idadinin tamir ve tefriş masraflarının
ödenmesi istenmektedir.
1904 yılında zemin katı inşa edilen okulun öğrenci sayısı zaman içinde artınca
mekânlar yeterli olmadığından 1916
yılında birinci katı da inşa edilmiştir.
Okulun birinci katının inşasına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belgeye rastlanmaması inşaatın Birinci Dünya Savaşı
yıllarına rastlamasıyla izah edilebilir. Sultani Mektebi olması ve ikinci katının
tamamlanmasına binaen Hacı Said Efendi* şu şiiri yazmıştır:
Zamân-ı devletinde Hazret-i Sultân
Reşâd Hânın
Terakkî eyledi emr-i maârif ber-nizâm
oldu.
Açıldı sâye-i adlinde yer yer bunca
mektebler
Binâ-yı ziver-efzâ-yı mekâtib irtisâm
oldu.
Biri ez-cümle bu mekteb ki tarz-ı dilpezîr üzre
Usûl-i şîve-engîz-i cedîdî iltizâm oldu.
İki mısrada merkûz eylemiştir cevher-i
harfin
Sa‘id’in tâm bu târîh-i dil-âvîzi kirâm
oldu.
Lisenin giriş revağı muhtemelen okulun üst katıyla birlikte 1916 yılında inşa
edilmiştir. (Y. Özbek)

Târîh-i diğer berây-ı mekteb-i
mezkûr (Kayseri İdadisi)
       
Kayseri şehri gibi kenz-i ulûm
Buldu bak, şanına lâyık mekteb
      
Etdi etfâlı taleb-kâr-ı fünûn
Kesb-i ulviyette sâ’ik mekteb
      
Tam târîhi yazıldı Remzî
Oldu emsâline fâ’ik mekteb (H 1322)         
Yukarıdaki kitabenin tarihinden öğrenildiğine göre, H 1319 (M 1901) yılında
yarım kaldığını ancak tamamlanmasının
istendiğini bildiğimiz okulun inşası üç yıl

Gazelce sâye-i şâhâne-i Sultân
Muhammed’de
Yapıldı mekteb-i vâlâ-yı Sultânî tamâm
oldu. (H 1334)
1927 yılında okulun iki katı da öğretime

yetecek mekânları içermeyince, yakınındaki Cizvit papazlarına ait olan iki parça
bina satın alınıp eklenerek yemekhane,
kütüphane ve müsamere salonu şeklinde
düzenlenip öğrenime devam edilmiştir.
Belgelerden de anlaşılacağı üzere ödenek sıkıntısı yüzünden inşaatın yarım
kalmasına bakılırsa ekonomik koşulların
çok kötü olduğu bir dönemde yaptırılmasına rağmen yine de arsanın kıymetli
olduğu kent merkezine inşa edilmiş bir
yapıdır. Öte yandan Kayseri İdadisi
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(Lisesi), Fransız Cizvit Mektepleri, Surp
Astvastzadzin* (Meryem Ana) Ermeni
Kilisesi gibi anıtsal gayrimüslim yapılarına komşuluğuyla kıyaslanma imkânı
tanıması ve hemen yanı başında günümüze ulaşmış konut örneklerinden hareketle Ermeni nüfusun meskûn olduğunu
bildiğimiz bir kentsel bölgeye inşa edilmiş olmasıyla adeta, gayrimüslimlerle
birlikte ve bir arada yaşamayı idealize
eden “Osmanlılık” düşüncesinin de maddeleşmiş bir ifadesidir. Giriş revağın
üçgen alınlığı içinde varlığını düşündüğümüz fakat günümüze ulaşamayan
padişah tuğrası da hem bu ideali pekiştiren hem de hükümdarın iktidarını vurgulayan bir detay olmalıdır.
  
Mimari   
Melikgazi ilçesi Kiçikapı semtinde yer
alan Kayseri Lisesi, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen kütle planlı bir yapı
olup tamamen kesme taş malzemeden
inşa edilmiştir. Okula doğu, batı ve kuzey
cephelere açılan kapılardan girilmekle
birlikte ana giriş, önündeki revakla vurgulanan kuzey cephedeki kapıdan sağlanmaktadır. Giriş revağı, dört sütuna ve
duvarlardaki konsol biçimli başlıklara
atılmış sivri kemerli ve üç gözlü olarak
düzenlenmiştir. Sütun ve duvara gömülü
başlıklar korint tarzında yapılmıştır.
Kemer kilit taşları yüzeyden taşırılmış ve
akant yaprağı şeklinde volütlü olarak
yapılmıştır. Ana giriş eksenindeki kemer
açıklığı diğerlerinden daha geniş düşünülmüştür. Kemer köşeliğinde yer alan
kare biçimindeki kabaraların yüzeyi
akantüs yaprağı kabartmalarıyla süslenmiştir. Giriş revağı muhtemelen okulun
üst katıyla birlikte 1916 yılında inşa edilmiştir ve ikinci kattan bir silme kuşağıyla
ayrılmıştır. Revağın ikinci katı tasarım
itibariyle okulun kuzey cephesini anıtsallaştıran bir kimliğe sahiptir ve kuzey cephesi üç pencereyle boşaltılmıştır. Bu pencereler, konsollara oturmuş zarif sütuncelerin taşıdığı dekoratif yuvarlak kemerli olarak tasarlanmıştır. Cepheyi tamamlayan ve dönemin mimarlık modasından
çizgiler taşıyan üçgen alınlık, iki sıra
silme kuşağı üzerinde yer alır. Alınlık
ortasında bulunan ve sonradan yerleşti-

Lisenin üst kata çıkış merdivenleri (Y. Özbek)

rilmiş olabileceği düşünülen dairesel
beyaz mermerin yerinde muhtemelen
Sultan Reşad’ın tuğrası yer almaktaydı.       
Revaklı giriş kapısının simetriğinde
güney cepheden dışarı taşırılmış yarım
daire biçimindeki mekân üst kata çıkış
merdivenlerinin bulunduğu bir alandır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan okulun
köşelerindeki mekânlar ana kütleden
çıkıntı yaparlar. Alt ve üst katın mekân ve
cephe düzenlemesi bakımından simetrik
olarak tasarlandığı okulun alt katında
çeşitli amaçlarla kullanılan (derslik, idare
mekânları ve tuvaletler) on üç oda mevcuttur. Köşelerdeki mekânlardan güneydoğu ve güneybatıdakiler simetrik plandadır. Kuzeydoğu ve kuzeybatıdakiler
birbirleriyle simetrik olmakla birlikte,
güney taraftakiler kareye yakın bir plana
sahipken kuzey taraftakiler doğubatı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.
Okuldaki tüm mekânların üzeri ahşap
kirişlerin taşıdığı düz damla örtülmüştür.
Kiremitli kırma çatı üst örtüyü tamamlamaktadır.
Kaynakça: BOA, İrade Maarif, 1323 Za-2, 11
Teşrinievvel 1321 (24 Ekim 1905); BOA, DH.
MKT. 925/86, 3 Kanunsâni 1320 (16 Ocak
1905); BOA, MF. MKT. 648/3, 20 Haziran 1318
(3 Temmuz 1902) ; BOA, İrade Maarif 1319 C.
24, 21 Mayıs 1317 (3 Haziran 1901); BOA, MF.
MKT. 542/32, 27 Ağustos 1316 (9 Eylül 1900);
BOA, ŞD. 215.; BOA, MF. MKT. 388/37, 23
Haziran 1312 (5 Temmuz 1896); BOA, MF.
MKT. 305.; BOA, MF. MKT. 323, 22 Nisan 1312
(4 Mayıs 1896); BOA, İrade ve Maarif, 4/1314/C-
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Sakarya Savaşı öncesi TBMM’nin Kayseri’ye taşınması hazırlığı içinde lisede
kurulan başkanlık kürsüsü - 23 Ağustos 1921 (Y. Özmerdivenli Arşivi)
13, 17 Teşrinievvel 1312 (29 Ekim 1896); BOA,
MF. MKT. 149, 22 Ağustos 1308 (3 Eylül 1892);
BOA, MF. MKT. 92/67, 13 Kanunievvel 1302
(25 Aralık 1886); BOA, MF. MKT. 96/37, 18
Rebiülevvel 1305 (4 Aralık 1887); BOA, MF.
MKT. 89/39, 23 Rebiülahir 1303 (29 Ocak
1886); Mazıoğlu, ARAŞ, s. 236; S. Deringil, İkti-

darın Sembolleri ve İdeoloji. II. Abdülhamid
Dönemi (1876-1909), (çev. G. Ç. Güven), İstan-

bul 2007, s. 47-53 (3. Baskı) ; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri, s. 637; B. J. Fortna, Mekteb-i

Hümayûn Osmanlı İmparatorluğu’nun Son
Döneminde İslâm, Devlet ve Eğitim, (çev. P.
Siral), İstanbul 2005; B. Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1991; B.
Özgüven, “İdadi Binaları”, Tarih ve Toplum, S.

82 (1990), s. 44; Y. Özmerdivenli, “Kayseri

Lisesinin Kayseri’nin Eğitim-Öğretim Tarihindeki Yeri ve Önemi”, KYTSB¹, s. 243-244.
		

YILDIRAY ÖZBEK

Eğitim-öğretim tarihi
Kayseri İdadisi (Lisesi) 13 Eylül 1893
tarihinde “Derce-i Ula Mekteb-i Mülkiye
İdadisi” adıyla Camii-i Kebir* ve Kurşunlu Camii* arasında, Kapan Mahallesi*’ndeki Seyfullah Efendi Konağı’nda öğretime başladı. İlk yıllarda öğrenci sayısı
azdı. Zamanla artarak 1895-1896 öğretim yılında 60’a çıktı ve aynı yıl 8 mezun
verdi. Okumaya olan ilginin artması üzerine konak, ihtiyaca yetmez oldu. Bunun
üzerine şimdiki lise binasının temeli atıldı. Zemin katı 1904’de tamamlandı. Aynı
yıl içinde okul, konaktan yeni binaya
taşındı.
Okulun yeni binaya taşındığı yıl öğretim
süresi altı yıla çıkarıldı fakat ertesi yıl
tekrar beş yıla indirildi. 1908-1909 öğre-

tim yılında öğrenci sayısı 141’e ulaştı.
1915-1916 öğretim yılında ise “idadi”
“Sultani” ye çevrilerek 8. ve 9. sınıflar
meydana getirildi. Aynı yıl okulun birinci
katı da tamamlandı. 1916 yılına kadar
öğrenci sayısı gittikçe artmasına rağmen
savaşın etkisiyle mevcut dokuza düştü.
Ancak 9 mezun verebildi. Bu yıllarda
Yozgat, Niğde gibi çevre illerden öğrenci
gelmesine rağmen gerek toplam öğrenci
sayısı gerekse mezun sayısı azdı. Çünkü
Müslüman Türk gençleri eli silah tutar
hâle gelince okula gitmesi gerekirken
vatan müdafaası için askere alınıyor;
Çanakkale’de, Yemen’de, Kafkasya’da
şehit oluyorlardı. Gayrimüslimler vergi
vererek askerlikten muaf oldukları için
idadide hatta üniversitede okuyordu. Bu
yıllarda Kayseri Sultanisinde 85 Türk,
azınlıktan da iki öğrenci vardı. Hiç kız
öğrenci yoktu. Beş öğretmen çalışmakta,
coğrafya, hesap ve cebir derslerini azınlıktan bir öğretmen okutmaktaydı.
Sakarya Muharebesi’ne denk gelen 19201921 öğretim yılı için önemli bir bilgiyi
Cahit Külebi (1917-1997) açıkladı. Ankara’da verdiği konferansın bir bölümünde,
“Ben Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi
olarak Anadolu’yu karış karış gezdim.
Okulları teftiş ettim, incelemelerde
bulundum. Bu esnada Kayseri Lisesini
teftiş ederken okulun ‘1920-1921 öğretim
yılı Mezuniyet Defteri’ne, ‘Lise son sınıf
talebeleri Sakarya Savaşı için gönüllü
olarak cepheye gidip hepsi şehit olduğundan okul mezun verememiştir.’ yazısı
yazılmıştı.” dedi. Bu açıklama konferansın dinleyicileri arasında bulunan Alemdar Yalçın*’ın dikkatini çekti. Bunun
üzerine yapılan araştırmada o yıla
ait kütükler ve mezuniyet defteri arşive
kaldırıldığı için bu bilgiye ait kayıtlara
ulaşılamadı.
1921 Ağustosunda Sakarya Savaşı esnasında her türlü ihtimali düşünen Ankara
Hükûmeti, bir yenilgi meydana geldiği
takdirde Kayseri’ye çekilme kararı aldı.
Büyük Millet Meclisinin toplantıları için
şimdiki Kayseri Sultani binası uygun
görülüp burada gerekli hazırlıklar yapıldı. Bina içinde Büyük Millet Meclisi kürsüsü kuruldu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine ait olan matbaa makineleri de
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yola çıkarıldı. Halk da bulabildiği araçlarla Çankırı’ya ve Kayseri’ye doğru göçe
başladı.
1921 yılında Kayseri Sultanisi Ankara Sultanisi ile birleştirilerek 12 yıllık tam teşkilatlı yatılı sultani durumuna getirildi. Sultani üç devreye ayrılıyordu. Birinci devre
5 yıllık olup bugünkü ilkokulu, ikinci
devresi 4 yıllık olup ortaokulu,
üçüncü devre 3 yıl olup liseyi meydana
getiriyordu. 1923 yılında Ziya Gökalp’in
kanun teklifi ile “Sultani” adı liseye çevrilince Kayseri Sultanisi de “Kayseri Lisesi” oldu.
Erzurum dönüşü 13 Ekim 1924’te Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım’la birlikte Kayseri’ye ikinci defa uğradı. İki gece
Kayseri’de kalarak tarihî Kayseri Lisesine de uğrayıp Şeref Defteri’ni eşi Latife
Hanım’la birlikte “Kayseri Lisesini
müdürü ile muallimleri ile bütün talebesiyle Cumhuriyetin ateşli, feyizli bir ocağı
buldum.” diye yazarak imzalarlar.
1932-1933 öğretim yılında 100’ü yatılı olmak üzere 680 öğrencisi vardı. 19351936 öğretim yılında kız ortaokulu ile
birleştirilerek karışık lise yapıldı. Bu
öğretim yılında 12’si birinci devre “ortaokul”, 7’si ikinci devre (lise) olmak üzere
19 şube vardır. Lisenin 1949-1950 öğretim yılında 1223 öğrencisi bulunmaktaydı. 1965-1966 öğretim yılı güz döneminden itibaren ortaokul kısmı kaldırılarak
öğrenciler, Nazmi Toker Ortaokuluna
nakledildiler. Yalnız lise olarak öğretime
devam etti. Tarihî okula zaman zaman ek
binalar yapılarak bugünkü eğitim kompleksi durumuna geldi. Bugün B Blok olarak isimlendirilen Merkez Bankası tarafındaki bina 1956-1957 öğretim yılında, C
Blok olarak isimlendirilen pansiyon
binası olarak da anılan bölüm 1965-1966
öğretim yılında, spor ve konferans salonu
1976-1977 öğretim yılında hizmete girdi.
Kayseri Lisesine bağlı olarak kurulan
Akşam Lisesi 1959-1960 öğretim yılında
M. Tevfik Tarhan’ın müdürlüğü zamanında hizmete girdi. Çeşitli sebeplerle
gündüz okullarında okuyamamış öğrencilere tahsil imkânı sağlandı. Ekim
1980’de müstakil müdürlük emri geldi.
1981-1982 öğretim yılından itibaren
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1920-1921 öğretim yılında Sakarya Savaşı için gönüllü olarak cepheye gidip
hepsi şehit olan lise son sınıf talebelerinden bazılarının (muhtemel)
fotoğrafları

kademeli olarak akşam okullarının kaldırılmasından dolayı demirbaş ve arşivi
liseye devredildi.
Kayseri Lisesinde 1980’li yılların sonralarına kadarki dönemlerde başarı grafiği
daima yüksek oldu. Lise öğrencileri üniversite giriş sınavlarında büyük başarılar
elde etti. Ancak 1990’lı yıllarda sınıfların
kalabalıklaşması, Anadolu liseleri, Fen
liseleri gibi okulların başarılı öğrencileri
seçip alması, eğitim sistemindeki değişiklikler başarı grafiğinde düşüşlere sebep
oldu.
Kayseri Lisesinin Kurtuluş Savaşı yıllarından beri Devlet Parasız Yatılı Sınavı’nı
kazanan fakir, başarılı öğrencilere eğitim-öğretimin dışında yemek ve barınma
ihtiyaçlarının karşılandığı pansiyon bölümü 1998-1999 öğretim yılından itibaren
kapatılarak Aydınlık Evler Lisesine devredildi. Kayseri Lisesi 2003-2004 öğretim yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne kavuştu. Ancak tarihî okul olduğu
için yönetmelik gereği ismi aynen kaldı.

Lisede Eczacı İbrahim Hakkı Göver’in kimya dersini takip eden Cumhurbaşkanı
M. Kemal Paşa ve heyeti -1924 (N. Karakaya, Fotoğraflarla Kayseri 1880-2006)
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Fotoğrafın orijinal alt yazısı: Lise idmancıları, voleybol egzersizleri icra ederken
-20 Mart 926. (F. Çetinkaya Arşivi)

Anadolu lisesi olduktan sonra başarı grafiği yükseldi.
2011-2012 öğretim yılı itibariyle 1 müdür,
3 müdür yardımcısı, 50 öğretmen, 812
öğrenciye hizmet vermektedir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki*’nin 2012 yatırım projeleri arasında açıkladığına göre Millî
Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol
gereğince “Kayseri Lisesi Millî Mücadele
Müzesi” olması planlanmıştır. Eski bina
olarak anılan A Blok aslına uygun olarak
restore edilerek müzeye dönüştürülecek,
B Blok onarılacak, C Blok yıkılıp yerine
günün şartlarına uygun proje ile yeni
okul yapılacak. Böylece Kayseri Lisesi
eğitim öğretime aynen devam edecektir.     
Öğretmen Sicil Defterlerini incelediği-

Kayseri Lisesi öğretmenleri, Lise önünde havuzun bulunduğu yerde, 1930’lu
yıllar (N. Karakaya, Yansımalar)

mizde İstanbul, İzmir, Erzurum, Kastamonu, Musul, Üsküp vb. doğumlu, İmparatorluğun sınırları içindeki muhtelif
bölgelerden tayin edilmiş öğretmenler
görülür. Ayrıca Kayseri-Talas Amerikan
Koleji öğretmenleri de derslere girmiştir.
Birçok öğretmen yazdığı ders ve yardımcı kitaplarıyla Türkiye’nin diğer okullarındaki öğrencilerin yetişmesine de katkıda bulunmuştur. Bu öğretmenlerden
bazıları şöyle sıralanabilir: Ahmed Nazif
Efendi*, Miyaszade Nuh Naci Efendi*,
Mahmut Kuşçulu*, Ahmet Hilmi (Kalaç*),
Abdullah Bey [(Kastamonu, 1887-1935)
Atatürk bizzat dersine girmiş, Ankara’dan
bir maaş tutarında ödül gelmiştir.],
Kemalettin Karamete*, Şükrü Baykal,
Latif Baykal, Faruk Nafiz (Çamlıbel*),
Ahmet Remzi (Akyürek*) ve ölümüne
tarih düşürdüğü hüsnühat ve Türkçe
muallimi Ziya Efendi (?-1909), Cevdet
Kudret (Solok) (İstanbul, 1907-1992),
Abdulbaki Gölpınarlı (İstanbul, 19001985), Muharrem Barut*, Hikmet Tanyu*,
M. Akif Tütenek [(Diyarbakır, 1908-?)
tarih derslerine girmiş, Albert
Gabriel’in*   Kayseri Türk Anıtları eserini Fransızcadan Türkçeye çevirmiştir.],
Cabbar Ertürk*, Ayvaz Gökdemir*...
Erzurum ve Kırklareli mebusu olan Nâfi
Atuf Kansu (Mekke, 1890-1949) 19221923 yıllarında lise müdürlüğü yaptı.
Müdürlük yapan öne çıkmış isimlerden
bazıları şöyle sıralanabilir: Ali Tekol
(1911-1991), Mehmet Ateşoğlu*, Mahmut
H. Taşkın [(Diyarbakır 1926-?) 1964’ten
1980’e kadar en uzun süreli müdürlük
yaptı.]...
Kayseri Lisesinden yetişen Abdullah
Gül* (11. Cumhurbaşkanı) ile birlikte vefat
etmiş ileri gelen şahsiyetlerden bazıları
şöyle sıralanabilir: Turgut Özal (8. Cumhurbaşkanı), Nafiz Akşehirlioğlu*, Ragıp
Güven*, Nuh Naci Yazgan*, Raşit İzbırak*, İhsan Ketin*, Saadettin Bilgiç
(Bakan), Osman Kavuncu*, Mehmet
Çalık*, Coşkun Ertepınar *, Ali Rıza
Önder*, Kamil Özsarıyıldız*, Hüseyin
Kalpaklıoğlu*, Jale Baysal*, Behçet Kemal
Çağlar*, Abdulhalim Aras*, Hayrettin
Nakiboğlu*, Mehmet Yüceler*, Feyyaz
Köksal*, İbrahim Eken*, Naci Kınacıoğ-
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lu*, Nuh Mehmet Kaşıkçı*, Mehmet Altmışyedioğlu*, Mustafa Miyasoğlu*…
Kurtuluş Savaşı yıllarında Kayseri Lisesinde öğretmenlik yapan Faruk Nafiz
Çamlıbel’in o yıllarda yazdığı Kayseri
Lisesi Marşı:
          
KAYSERİ LİSESİ MARŞI

Kayseri Lisesinin nura koşan gençleri
Güzel Anadolu’ya güneşler taşıyacak
Bu mefkûre oldukça azmimizin rehberi
Cehalet boğulacak ilm ü fen yaşayacak
Güçlüyüz, kuvvetliyiz, imanlıyız
hepimiz
Yaşasın genç Türkiye, yaşasın
mektebimiz!
Asrımızda teceddüt namına her ne
varsa
Biz ona varacağız bir hamlede bir
hızla
Hangi bir mâni bizi bu yolda
karşılarsa
And içtik yıkacağız millî irfanımızla
Güçlüyüz, kuvvetliyiz, imanlıyız
hepimiz
Yaşasın genç Türkiye, yaşasın
mektebimiz!
Kaynakça: Kayseri Lisesi 100. Yıl Şeref Belgeseli, Hzl. Yusuf Özmerdivenli (1997); Hasan
Ali Yücel, Türkiye’de Orta Öğretim (1937);
Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım (1960); M.
Rauf İnan, Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1983); Selahattin Tansel, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Ankara (1965); Cahit Beğenç, Kayseri (1950); Önder KBT; BOA, Yıldız, kısım 18,
No: 553/475, arf 37 sene 6 Kanunievvel-1289;
Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim
Sistemi, Ankara (1991); Faik Reşit Unat, Türkiye

Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir
Bakış, Ankara (1964). Ömer Çelebi Atatürk
Kayseri’de; Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 15
Ekim 1924 günü ve 1247 sayılı nüshası; Yusuf
Özmerdivenli, Kayseri Lisesi ve Tarihî Gelişimi, (Yayımlanmadı).

YUSUF ÖZMERDİVENLİ

KAYSERİ LİSESİ DERGİSİ
Kayseri Lisesi* adına çıkarılan, öğrenci
ve öğretmen yazılarını içeren, kültürel
faaliyetin bir dalı olarak hizmet veren

Ressam Hüseyin Gürpınar’ın Kayseri Lisesi resmi

süreli bir yayındır.
İlk sayısı 20 Aralık 1932 tarihinde Kayseri Lise Mecmuası adıyla yayımlandı.
Kapağında “Ayda bir neşrolunur”,
“Edebî ve ilmî mecmua” sözleri yer aldı.
Ayrıca “Sahibi: Tabiye Muallimi Salih,
Neşriyat Müdürü: Türkçe Muallimi İ.
Ertuğrul” bilgileri bulunmaktadır. 3
Mayıs 1933 günü yayımına son veren
dergi 4-5 sayı çıkartılabildi.
Dergi 10 Kasım 1962 tarihinde Kayseri
Lisesi Aylık Kültür Dergisi adıyla ikinci
defa yayımlandı. Bu ilk sayının dış ve iç
kapağında “Yıl: 1, Sayı: 1, Mesul Müdür:
Ergin Önem, Sahibi: Lise Kültür ve Edebiyat Kolu” yazıları bulunmaktadır.
Yayımına yine ara veren dergi, 15 Nisan
1994 tarihinde Kayseri Lisesi dergisi adıyla üçüncü defa yayımlanmaya başladı.
Bu tarihli ilk sayısında, “Yıl: 1, Sayı: 1”,
“Sahibi: Genç Osman Mart (okul müdürü), Yazı İşleri Müdürü: Yusuf
Özmerdivenli* (Müdür yardımcısı ve fizik
öğretmeni), öğretmen ve öğrencilerden
oluşan yayın kurulu listesi” bilgileri bulunmaktadır.
Bu üçüncü dönemde dergi, öncekiler
16+4 sayfa olmasına karşılık 48+4 sayfa
basıldı.
Kayseri Lisesi dergisi, her sayısında
öğrenci ve öğretmenlerin yazılarının
yanında çeşitli bilgi ve belgeleri yayınlayarak yayın hayatına devam etmektedir.
YUSUF ÖZMERDİVENLİ

Kayseri Lisesi dergisi
(Y. Özmerdivenli Arşivi)
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KAYSERİ MAÇ GAZETESİ
Yayın hayatına 2004 yılında başlık altına
“Farklı Gazete” ibaresi koyarak başladı.
Genelde ön kapak ile son üç sayfasını
sporla ilgili haber ve yorumlara ayıran
gazetenin imtiyaz sahibi Salih Balcı*, yazı
işleri müdürü ise Canan Bayram*’dır.
Spor dışındaki haberlere iç sayfalarını
ayıran gazetenin yazarları arasında İbrahim Pekbay vardır.

YAYIN KURULU

KAYSERİ MANŞET GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
2005 yılında başladı. Sahibi Yılmaz
Büyüknalbant’tır. İlk yıllarında Osman
Refik Uçmak’ın yazı işleri müdürü olarak
görev yaptığı gazetede, hâlen bu görevi
Yener Büyünalbant sürdürmektedir
(2014).

YAYIN KURULU

sahibi Rifat Açıkgöz*, yazı işleri müdürü
Naci Gültekin Şeker’dir. Başlangıçta
Feyzullah Keskin’in yazı işleri müdürü
olarak çalıştığı gazetenin yazarları ise H.
Kürşat Açıkgöz, Remzi Yıldırım’dır.
YAYIN KURULU

KAYSERİ MİLLÎ İKTİSAT ANONİM
ŞİRKETİ
Kayseri’nin ilk iktisadi teşekküllerinden.
Kürekçizade Ömer Efendi ve ortakları
tarafından kuruldu (1915). Her türlü mali
ve ticari çalışma yapmak; köylü ve tüccara tahıl, yün, kitre gibi mal karşılığı avans
vermek. Bu malların alım satımında taşımaya aracılık etmek üzere kurulan
banka, sınai ve tarımsal girişimlerde de
bulunabilecekti. Arazi sulama ve bayındırlık işleri; omnibüs, tramvay işletme;
maden araştırma, çıkarma, imalathane;
çiftçi için tarım makineleri getirme;
yararlı göreceği işlere müteahhit ya da
mültezim sıfatıyla katılma bankanın
uğraş alanları arasındaydı. Banka, birer
liralık paylara ayrılmış 46.000 Osmanlı
lirası sermayeyle 50 yıllık bir süreyle
kuruldu. Daha kurulduğu yıl kâra geçerek sermayesini 70.000 liraya çıkarttı.
Bu miktar ertesi yıl 200.000 Osmanlı
lirası oldu.
Kaynakça: Yurt Ansiklopedisi, C. 7, s. 8193;
http://www.devletarsivleri.gov.tr
SELMA GÜNAYDIN

KAYSERİ MEYDAN GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına
2003 yılında başladı. Kayseri Meydan’ın

Kayseri Musıki Cemiyetinin Ordu Evi’nde verdiği bir konserden. Sazlar (Soldan
Sağa): İsmail Ediz, Naci Ergindoğan ve Mustafa Ulaş-1958 (M. Kınık Arşivi)

KAYSERİ MUSİKİ CEMİYETİ
1950’li yılların ortalarında Kayseri’de
musiki faaliyetlerini daha sistemli ve
resmî bir dernek çatısı altında yapmak
amacıyla besteci Abdurrahman Sami
Yalçın*, İsmail Ediz* ve birkaç müziksever çalışma başlattı. İçlerinde bu konuda
en tecrübeli olan Abdurrahman Sami
Yalçın, dernek tüzüğünü hazırlayarak
vilayet onayına sundu ve onay aldı.
Bunun üzerine dernek üyeleri 1957 yılında Efendiağa Çarşısı’nda faaliyetlere başladı. Abdurrahman Sami Yalçın, maaşlı
bir dernek başkanı ve hoca olarak göreve
başladı. İlk yıl dernek üyeleri tarafından
Yalçın’ın maaşı düzenli olarak ödendi.
Ancak ikinci yıl maaşı ödenemeyince
Abdurrahman Sami Yalçın görevine
devam edemedi. Daha sonra faaliyetleri

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi genel görünüm

üyeler kendi aralarında sürdürdüler.
Yaklaşık iki yıla yakın süren bu faaliyetlerde Türk halk müziğinin yanında Türk
sanat müziği çalışmaları da birlikte yürütüldü. Çalışmalara Fevzi Gavremoğlu,
İsmail Ediz, İbrahim Yılmaz, Şükrü
Gençsoy, Naci Ergindoğan*, Sabit Özenç,
Faruk Özkaya, Esat Akkalaycı, Tevfik
Kılnamaz ve bazı müzikseverler katıldılar.
Bu çalışmalar sonrasında biri Sümer
Fabrikasının sinema salonunda diğeri
ordu evinde olmak üzere iki konser verildi. Dernek 1959 yılında kapandı.
Kaynakça: Mehmet Kınık, Kayseri’de Halk
Müziği ve Kayseri Türküleri, Ankara 2011, s.
25.
MEHMET KINIK

KAYSERİ OLAY GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. 1979 yılında Hayri
Kayaman tarafından yayımlanmaya başlandı. Daha sonra Zatinur Yılmaz’ın
imtiyaz sahipliğini üstlendiği gazetenin
yazı işleri müdürlüğünü Ahmet Öztürk
yaptı. Kayseri Olay, yayın hayatına
2009 yılında son verdi.
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

KAYSERİ OLAY GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına 5
Kasım 2011 tarihinde başladı. İlkinin
kapanmasından bir süre sonra aynı adla
çıkmaya başlayan gazetenin imtiyaz sahibi Osman Çiftçi’dir. Yerel haberlere
öncelik tanınmaktadır. Kayseri Olay’ın
yazı işleri müdürü Cafer Zengin’dir.
Yazarları arasında Necdet Kala, Nurkal
Kumsuz*, İbrahim Altuntaş* bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
1976 yılında Kayseri Sanayi Odası* tüzel
kişiliğinde kuruldu. Zamanın valisi Bedri
Eser’in yönetim kuruluna ilk başkan
olduğu müteşebbis heyetle yönetim oluşturuldu. 1980-86 yılları arasında yapılaşma hızlandı. 14 Mayıs 2003 tarihinde
yapılan genel kurulla valilerin yönetim
kurulu başkanlığı yaptığı müteşebbis
heyet lağvedildi. Yeni yönetim kurulu
idareyi devraldı. Bu genel kurulla ilk seçilen yönetim kurulu başkanı Ahmet Hasyüncü oldu. Hâlen bu görevi Tahir Nursaçan yürütmektedir.
Bölgede 2004 yılında 400 olan sanayi
tesisi sayısı günümüzde (2014) yaklaşık
1000 sanayi tesisine, alan büyüklüğü de
aynı şekilde artışla 24 km2ye ulaşmıştır.
2004 yılında aylık 400.000 kwh elektrik tüketimi aylık 85.000.000 kwh
elektrik tüketimine ulaşmış durumdadır.
2015 yılında güneş ışığından yıllık
10.000.000 kwh elektrik üretimi planlanmaktadır.
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Sanayicinin ara teknik eleman ihtiyacına yönelik 1200 öğrenci kapasiteli METEM (Mesleki
Teknik Eğitim Merkezi)

OSB içinde 60.000’i aşkın istihdam vardır. İş alanları olarak mobilya, tekstil, ev
tekstili, metal ürünler, makine imalatı,
plastik, gıda, kablo imalatı, kağıt ve
ambalaj ürünleri, izolasyon malzemesi
başlıca üretim sektörleri olarak öne çıkmaktadır. 2013 yılı içerisinde ilk 500’de
13 firma yer aldı. 2013 sonu Kayseri’nin
ihracatı olan 1.683 milyon USD’nin
%90’lık kısmı OSB’de bulunan firmalar
tarafından gerçekleştirildi.
Sanayicinin ara teknik eleman ihtiyacına
yönelik 1200 öğrenci kapasiteli METEM
(Mesleki Teknik Eğitim Merkezi) tamamlanarak hizmete açıldı. 300 öğrenci
kapasiteli yurt binası inşa edildi. Ayrıca
üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulabilmesi amacıyla OSB iştiraki olan Erciyes Teknopark’la ve bölgede patent -ArGe- inovasyon bilincinin oluşması için
KETAM adıyla faaliyete başlayan endüstriyel tasarım merkezinin eğitim ve çalışmalarıyla birliktelik amaçlanmaktadır.
Üniversitelerle özellikle yatırımların
raporlama desteğinin alınmasına önem
verilmektedir. Erciyes Üniversitesi ile
yapılan protokolle kimya sektörüne yön
verilebilmesi amacıyla üniversite bünyesinde kimya laboratuvarı kurulmasına
katkı sağlanması kararlaştırılmıştır.
TAHSİN ONUŞ

KAYSERİ POSTASI GAZETESİ
Gazete, Hasan Sami Bolak*’ın çıkardığı
Millet Gazetesi*’nin satın alınarak adının
değiştirilmesiyle 2006 yılında yayın
hayatına başladı. Vasıflı ve resmî ilan
alan gazeteler arasında 2010 yılının son
gününe kadar yayın hayatını sürdürdü.
Gazetenin sahibi ve genel yayın yönet-

meni Ahmet Zorlu, yazı işleri müdürü de
Mustafa Şahin’di. Hâlen kapalı gazeteler
arasında bulunmaktadır. Adı ve yayın
hakkı Ahmet Zorlu adına tescillidir.
Yayında kaldığı süre içerisinde aynı gazeteyle birlikte yayınlanan Kayseri Vizyon
dergisi de Kayseri dergiciliğinde önemli
bir yer edindi.
			

YAYIN KURULU

KAYSERİ SANATÇILAR DERNEĞİ (KASD)
Kayseri’de sanat ve edebiyat faaliyetlerinde bulunan şair ve yazarlar tarafından
kuruldu (1976). Derneğin ilk kurucu
yönetim kurulu Sadullah Kutluer*’in başkanlığında Muin Feyzioğlu*, Muhsin İlyas
Subaşı*, Mehmet Çağlıkasap*, Adnan
Özkılavuz gibi isimlerden oluştu. Dernek
17 Mayıs 1977’de ilk olağan genel kurul
toplantısını yaptı. Muhsin İlyas Subaşı’nın
başkanlığında Muin Feyzioğlu, Mehmet
Çağlıkasap, Adnan Özkılavuz ve Ümit
Fehmi Sorgunlu*’dan oluşan yönetim
kurulu derneğin faaliyetini üstlendi. Bir
sonraki kongrede yönetim kuruluna
Kadir Özdamarlar*’ın başkanlığında
Kemal A. Şen, Ümit Fehmi Sorgunlu,
Adnan Özkılavuz ve Nazmi Haskilit* getirildi. 29 Eylül 1979’da yapılan 3.
Kongre’de yeniden Muhsin İlyas
Subaşı’nın başkanlığında Muin Feyzioğlu, Kadir Özdamarlar, Ümit Fehmi Sorgunlu ve Kemal A. Şen yönetim kurulunu
oluşturdular.
12 Eylül 1980 Darbesi derneklerin faaliyetini durdurduğu için KASD da bu
dönemde bekleme durumuna geçti. Derneklerin faaliyetine izin verilmesi üzerine
kongresini yaptı ve Kadir Özdamarlar’ın
başkanlığında yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
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20 Ekim 1982’de yapılan kongresinde

dernek Muzaffer Tok*’un başkanlığında
Kadir Özdamarlar, Şükrü Karaca, Mahir
Sürmelibey ve Mahmut Sarıkaya’dan
oluştu.
Kayseri Sanatçılar Derneği, “KASD Edebiyat Armağanları” adıyla ilki 1981’de,
ikincisi 1982’de olmak üzere iki edebiyat
ödülü verdi. Dernek gerçek işlevini bu
ödüllerle göstermiş oldu. 1981 Edebiyat
Ödülleri, şiirde Muhsin İlyas Subaşı,
hikâyede Şevket Bulut, romanda Hasan
Avni Yüksel, denemede Muin Feyzioğlu,
incelemede Bekir Oğuzbaşaran*, tenkitte
Sadık Kemal Tural, folklorda Abdullah
Satoğlu*, tarihî araştırmada Mehmet
Çayırdağ*, yayında Nevzat Türkten*’e
verildi. Aynı yıl şiirde Ahmet Sıvacı*,
hikâyede de Ümit Fehmi Sorgunlu teşvik
ödülüne layık görüldüler. KASD’ın 1982
Yılı Edebiyat Armağanları ise romanda
Durali Yılmaz, şiirde Bahattin Karakoç,
hikâyede Sevinç Çokum, tenkitte A.
Bican Ercilasun, incelemede Cemil
Meriç, denemede Mehmet Akif İnan,
folklorda Saim Sakaoğlu, yayında Mahmut Çağlıgöncü, çocuk edebiyatında
Mustafa Ruhi Şirin, aruzda Mehmet
Çınarlı’ya verildi. Aynı yıl Ahmet Kabaklı
da Hizmet Ödülü’yle değerlendirildi.
Mahmut Sarıkaya şiirde, Kadir Keçebaş
da hikâyede teşvik ödülüne layık görüldü.
12 Eylül sonrasında oluşturulan Millî
Güvenlik Kurulu, ülkedeki bütün derneklerin faaliyetine devam edebilmeleri
için 1983’te yönetim kurullarının yeniden başvuruda bulunması zorunluluğunu
getirdi. Kayseri Sanatçılar Derneğinin
mevcut yönetimi bu başvuruyu yapmadığı için dernek bu tarihten itibaren kendi
kendini feshetme durumuna düştü ve
böylece kapandı
		

Kayseri Sanatçılar Derneği kurucularının da içinde olduğu yazarlardan bazıları
(Soldan Sağa): Ressam Nevzat Tok, Ahmet Sıvacı, rahmetli Erdoğan
Tanrıöven, Abdülkadir Budak, Mehmet Delibaş, rahmetli Doğan Ümit Aksel,
Mehmet Çağlıkasap, Sabahattin Şahin, Muhsin İlyas Subaşı, rahmetli Nazmi
Haskilit. Oturanlar: Rahmetli Ümit Fehmi Sorgunlu, rahmetli Muin Feyzioğlu,
Ressam Azime Boyraz (rahmetli Yüksel Boyraz’ın eşi) ve Kadir Özdamarlar 1978 (A. Sıvacı, Kayseri’de İz Bırakanlar, s. 604)

kurdukları Kayseri Sanayi Odasında ilk
seçim 28 Kasım 1966 tarihinde yapıldı.
Yapılan seçimle üyeler beş grup hâlinde
belirlendi: 1. grup; Ahmet Cantanı, Suat
Büyükcivelek, 2. grup; Cemal Bilgin,
Seyit Yılmaz İlker, 3. grup; Ahmet Topçuoğlu, Osman Kalpaklıoğlu, 4. grup; Mehmet Kavafoğlu, Mustafa Kirazoğlu, 5.
grup; Mehmet Karabacak, Hamdi
Tilev’den oluştu. Aynı gün içinde yapılan
seçimlerde meclis başkanlığına Suat
Büyükcivelek seçildi. İlk yönetim kurulu
üyeleri; Mehmet Karabacak, Mustafa
Kirazoğlu, Osman Kalpaklıoğlu, Meh-

MUHSİN İLYAS SUBAŞI

KAYSERİ SANAYİ ODASI
1896 yılında “Kayseri Ticaret ve Sanayi
Odası” adı altında kuruldu. Bu kuruluş,
1966 yılında “Ticaret Odası” ve “Sanayi
Odası” olarak ayrılarak “Kayseri Sanayi
Odası” adını aldı. 150 sanayicinin Kayseri Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılarak

Kayseri Sanayi Odası binası
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met Kavafoğlu ve Cemal Bilgin idi. Yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı
seçim sonucunda başkanlığa Cemal Bilgin, başkan vekilliğine de Mehmet Karabacak getirildi. İlk olarak Vatan Caddesi
Kaşlıçay Apt. No: 31, Kat: 1 adresinde
faaliyete geçen Kayseri Sanayi Odasının
ilk gelir ve gider bütçesi 43 bin 904 lira
50 kuruş idi. 2012 yılından beri Kayso,
Kocasinan ilçesi Pervane Mahallesi’nde
21.141,73 m2lik kendi binasında hizmet
vermektedir.
Kayso İştirakleri şöyledir: ÜniversiteSanayi İşbirliği Vakfı, Erciyes Teknopark,
Teknoloji Geliştirme Merkezi, Mimar
Sinan Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri İncesu
Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM),
Dünya Ticaret Merkezi, ASPİLSAN.
2014 yılı itibariyle Kayseri Ticaret ve
Sanayi Odasına 1088 üye firma kayıtlıdır.
Sanayiciler arasında dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlarla uğraşmak, yabancı
sanayicilerle ilişki kurmak, ortak çıkarları korumak için yasa ile kurulan, tüzel
kişiliğe sahip kurumlar olan sanayi odalarından birisi de Kayseri Sanayi Odasıdır. Kayseri Sanayi Odası kendisine ülkemizin, bölgemizin ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmayı ve Kayseri’yi Türkiye’nin üretim üssü
hâline getirecek ve sanayicilerin rekabet
gücünü yükseltecek hizmetlerle öne
çıkan kurum olmayı ilke edinmiştir.
Kuruluşundan günümüze Kayseri Sanayi
Odası yönetim kurulu başkanları ve
görev süreleri: Cemal Bilgin (28.11.196613.12.1974), Fahrettin Arar (13.12.197425.11.1975), Ahmet Postgil (25.11.197526.11.1976), Ali Rıza Özderici (26.11.197606 . 11 . 1979 / 30 . 11 . 1981 - 22 . 03 . 1984 /
22.03.1986-21.11.1989), Ahmet Postgil
(06.11.1979-30.11.1981), Rasim Yurttaş
(22.03.1984-22.03.1986), İdris Demirel
(21.11.1989-12.03.1992), Mustafa Çapar
(12.03.1992-13.03.2005), Mustafa Boydak (13.03.2005-).
Kaynakça: www.kayso.org.tr, www.boydak.
com, www.tobb.org.tr, Ayşe Bekmezekmek , Elif
(Boydak) Bozdağ
SEFURE DEVECİ ÇETİNKAYA

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ
(KAYSER AŞ)
18 Aralık 1995 tarihinde 61 ortakla kuruldu ve 1996 yılında arsa arayışına girişildi.
Melikgazi Belediyesi*, Hazineye ait olan
6905854 m2 arsanın, arsa ofisi kanalı ile
istimlakini gerçekleştirdi. 1997 tarihinde
Melikgazi Belediyesi ile KAYSER AŞ bir
protokol düzenleyerek bu arsaya talip
oldu. Arsanın tapusu Melikgazi Belediyesine geçti. 7 Mayıs’ta Melikgazi Belediyesi meclis kararıyla söz konusu arsanın
intifa hakkı 99 yıllığına KAYSER AŞ’ye
verildi (1997). Ayrıca Kayseri Büyükşehir
Belediyesince meclis kararı alınarak bu
arazinin imar planında değişiklik yapılmış ve “Kayseri Serbest Bölgesi” olarak
imar paftasına işlenmiştir. Bakanlar
Kurulu kararı ile Kayseri Serbest Bölgesinin yer ve sınırları belirlenmiştir (11 Haziran 1997). T.C. Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı ile KAYSER AŞ arasında bir
sözleşme imzalanarak Kayseri Serbest
Bölgesinin, KAYSER (Kayseri Serbest
Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ) tarafından kurulup işletilmesi hüküm altına
alınmıştır (9 Eylül 1997). Sözleşme süresi
30 yıl olarak belirlenmiştir.
Bölgenin ticari faaliyete geçmesi için
gereken yatırımlar 1998 yılı içerisinde
gerçekleştirilerek resmen açılmış (1
Kasım 1998) ve ticari faaliyete geçmiştir
(28 Ekim 1999).
2000 yılında ise bölgenin yatırımcılara
daha cazip hâle getirilmesi için Kayseri
Melikgazi Belediyesi tarafından satış
işlemleri gerçekleştirilip tapu, Kayseri
Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi
AŞ’nin mülkiyetine geçmiştir. Bölgedeki
parsellerin mülkiyeti yatırımcıların kendilerine ait olmak üzere satışı yapılmaktadır. Bölgenin yönetim kurulu başkanı
Memduh Büyükkılıç’tır*.
Kaynakça: http://www.kayser.com.tr/tarihce.
php erişim 18.10.2014 13.13
YAYIN KURULU

KAYSERİ SPOR GAZETESİ
Kayseri’nin ilk spor gazetesi. 12 Ağustos
1967’de Mustafa Gümüşkaynak* tarafından haftalık olarak yayımlandı. Yazı işleri
müdürlüğünü Mahmut Sabah*’ın yaptığı
gazete, küçük boy ve 8 sayfa olarak yayın-
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landı. Sayfalarının tamamını spor haberleri ile yorumlarına ayıran gazete, 41 kişinin hayatını kaybettiği olaylı Kayserispor-Sivasspor maçından bir hafta sonra
25 Eylül 1967 tarihinde kapandı
YAYIN KURULU

KAYSERİ STAR HABER GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına 6
Aralık 1995’te başladı. İmtiyaz sahibi
Gülay Meltem Ceran, yazı işleri müdürü
Ali Ceran*’dır. Gazete diğerleri gibi dijital
ortamda tasarlanıp ofset tekniği ile basılmakta ve sayfalarında yerel çıkışlı haberlere öncelik tanınmaktadır. Ali Ceran ve
Mehmet Tuna yazarları arasında yer
almaktadır.
YAYIN KURULU

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI
Kayseri’nin önemli sanayi kuruluşlarından Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’nin
kurulmasına dönemin belediye başkanı
Osman Kavuncu*’nun gayretleriyle
Bakanlar Kurulunun 26.11.1954 tarihli
kararı ile izin verildi. Düzenlenen görkemli bir törenle temeli atıldı (7 Nisan
1954). Makine montajına (24 Ocak 1955)
ve deneme kampanyasına başlandı (2
Ekim 1955). Bu dev tesis, devrin başbakanı Adnan Menderes tarafından işletmeye
açıldı (6 Kasım 1955). 12 milyon lira sermaye ile kuruldu (1955). Bölgede bulunan çiftçilerin ürettiği pancarı işlemektedir.
2012’de Türkiye’nin ilk 500 firması arasında 135. sıradayken 2013 yılında 101.
sıraya yükselmiştir. Tesisler, hâlihazırda
2.3 milyon ton pancar işleme ve 340 bin
ton şeker üretim kapasitesine sahiptir.
300 bin ton pancardan 55 bin ton şeker
üretilmektedir. Türkiye’nin en yüksek
kapasiteli şeker fabrikası olma özelliğine
sahiptir. Yıllık cirosunu 782 milyon TL’ye
yükselten Kayseri Şeker Fabrikası AŞ,
Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir illerine bağlı 295 köyde sözleşmeli pancar
ekimi yapmakta ve bölge ekonomisine

Kayseri Şeker Fabrikasının açılış töreni - 6 Kasım 1955

çok önemli bir katkı sağlamaktadır.
Sermayesi 300 milyon TL olan Kayseri
Şeker Fabrikası AŞ’nin sermaye dağılımı
şu şekildedir: Kayseri Pancar Ekicileri
İstihsal Koop. %55,96; Özelleştirme İdaresi Bşk. %11,07; Alpullu Pancar Ekicileri
İstihsal Koop. %6,43; Pankobirlik %4,46;
Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri İstihsal
Koop. %3,61; Kastamonu Pancar Ekicileri İstihsal Koop. %3,33; Eskişehir Pancar
Ekicileri İstihsal Koop. %3,12; diğer
%12,02.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27
Haziran 2003 tarih ve 2003/40 sayılı
kararı ile Özelleştirme Programına alınan Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’deki
ÖYK’ye ait %9,9993 oranındaki hisse-

Kayseri Şeker Fabrikasının Adnan Menderes tarafından açılışı yapılırken 6 Kasım 1955
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nin özelleştirilmesini teminen 01 Nisan
2004, 13 Nisan 2006 ve 21 Eylül 2012
tarihlerinde olmak üzere üç kez ihale
ilanına çıkılmış ancak ihaleler iptal edilmiştir.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 420; Mahmut Sabah, “Kayseri Şeker’in Gurur Tablosu”,
Dünya gazetesi, 17 Kasım 2014; www.kayseriseker.com; http://www.oib.gov.tr/portfoy/KAYSERI_SEKER.htm erişim 25.11.2014
S. BURHANETTİN AKBAŞ

KAYSERİ TABİP ODASI bk. TÜRK
TABİBLER BİRLİĞİ KAYSERİ TABİP
ODASI
KAYSERİ TANIŞMA YURDU CEMİYETİ
Kayseri’de Belediye Reisi Rıfat (Çalıka*),
Karaman eski Kaymakamı Ahmed Hilmi
(Kalaç*), Tavlusunlu Doktor İsmail, Dava
Vekili Mustafa Kemal ve Ahmet Zeki
Beylerin iştirakiyle kuruldu (23 Ağustos
1919). Yurdun işgali döneminde, işgale
uğramasa da işgalin sosyal ve ekonomik
sıkıntılarını yaşayan Kayseri halkının
ihtiyaçlarına çare bulabilmek amacı taşımaktaydı. Cemiyetin nizamnamesi Kayseri mutasarrıfı tarafından Dâhiliye
Nezaretine bildirildi (27 Ağustos 1919).
Nizamnamesine göre Cemiyetin belirli
bir merkezi olacak ve halkın aydınlatılması temin edilecektir. İlmî ve tarihî
incelemelerde bulunularak Kayseri tanınıp tanıtılacaktır. Hayır işlerinde bulunulacak, maarif işlerinde vazife alınacaktı.
Ayrıca şehre gelecek ziyaretçilerin gerekli olanlarına rehberlik yapılacak, ilmen ve
maddî olarak Kayseri’ye hizmet edebilecekler üye seçilecekti. Siyasetle uğraşılmayacak; gelir, üyelerin aylık aidat ve
bağışlarıyla sağlanacaktı. Yurt, fikirlerini
yaymak üzere bir gazete neşredecekti.

lüğünü Yüksel Yıkılmaz yürütüyor. Sayfalarının tamamını yerel spor haberleriyle yorumlarına ayıran gazetenin yazarları
arasında Yavuz Yıkılmaz, İlyas Kaplan,
Yüksel Yıkılmaz bulunmaktadır. Gazete
2013 yılı sonunda kapandı. İnternet aracılığıyla dijital ortamda yayınını sürdürmektedir.
YAYIN KURULU

Kaynakça: Mehtap Dağcı, Ahmet Rıfat Çalıka
Hayatı ve Faaliyetleri (1888-1963), (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), 2004, s. 45; BOA, D. 20,
G. 4, DH. EUM. AYŞ.

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri’de Ticaret Borsası, Ticaret
Bakanlığının izni ile 14 Şubat 1964 tarihinde kuruldu. 15 Şubat 1965’te Borsa
Meclisi, 17 Şubat 1965’te de meclis başkanı, başkan vekili, yönetim kurulu, yönetim kurulu başkan ve başkan vekili
seçimleri yapılarak 1 Mart 1965 tarihinde
Borsa fiilen faaliyete başladı. Beş meslek
komitesi ile kurulan Borsa şu anda sekiz
meslek komitesine ulaşmıştır. Kayseri
Ticaret Borsası 1965 yılından itibaren
dört yılda bir yapılan seçimle oluşturulan
sekiz adet meslek kuruluşunu temsilen 16
adet meclis üyesi ve bu üyeler arasından
seçilen beş adet yönetim kurulu üyesi ile
idare edilmektedir. Borsa’da tüm faaliyetler, öncelikle 5174 sayılı Kanun ve bu
kanuna bağlı tüzük hükümleriyle özel
yönetmelikler ve Borsa Meclisince tespit
olunan örf ve adet kaideleri (teamül
kararları) çerçevesinde yürütülür.
Kayseri Ticaret Borsasının kuruluşundan
itibaren görev yapan yönetim kurulu başkanları şöyledir: İsmail Özkan (19651967), Recep Akyüz (1968-1969), Cemal
Ünlü, Arif Şahin (1969 -1984), Fazlı Yaldız (1984-1991), Ömer Gürgen (19911994), Nazmi İmamoğlu (1995-2004),
Şaban Ünlü (2005-).

YAYIN KURULU

SELDA POLAT

KAYSERİ TEMPO GAZETESİ
Günlük spor gazetesi. Yayın hayatına 14
Ekim 2006’da başladı. Başlık altında
“Kayseri’nin Tek Spor Gazetesi” sözcükleri yer alır. İmtiyaz sahibi Mükremin
Yıkılmaz’dır. Sorumlu yazı işleri müdür-

KAYSERİ TİCARET ODASI
Oda, 1896 (R. 1312) yılında “Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası” adı altında kuruldu.
Ancak 1903 tarihine kadar bir faaliyet
göstermedi. Bu bilgiyle birlikte BOA
1901/2 (H 1319) tarihli kayıtta “Kayseri’de
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imal olunan halıların mahalli ticaret
odası tarafından damgalanması yeterli
olacağından Ankara vilayeti veya Kayseri
mutasarrıflığına gerekli kolaylığın gösterilmesi babında emir verilmesi talebi”
bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren faaliyete geçen Oda, seçimini yaparak beş
kişilik bir idare heyeti oluşturdu. Başkanlığına Talaslızade Hacı Şaban, üyeliklere
Sünbüloğlu Hacı Süleyman, Çalıkzade
Hacı İzzet ve Hacı Ahmed (Beşinci kişi
kaynakta belirtilmemiştir.) getirildi. Yine
1903 tarihinden 1906 tarihine kadar bir
faaliyet gösterilmedi. Bu tarihten sonra
Oda binası olarak Vezir Hanı*’nda bir
oda kiralandı. Burada da bir faaliyet gösterilemeyerek kapalı bir durumda 1908
yılına gelindi. Bu tarihte Kayseri Mutasarrıfı Ahmed Muammer Bey*, Odayı
faaliyete geçirdi. O sırada Osmanlı Bankası Müdürlüğü görevinde olan Taşçıoğlu* Ömer (Ağa) başkanlığa, Bescelioğlu
Ahmed, Uşakizade Osman, Çalıkoğlu
Hacı Ahmed, Yahyabeyzade Hacı (Ağa),
Kazancıoğlu Vasil, Avukat Yordanaki,
Kuyumcuoğlu Onnik ve Camcıoğlu Hacı
Karabed üyeliklere getirildiler.
Bu yönetim 1914 yılına kadar görevini
sürdürdü. Kendi rızası ile çekilen
Taşçıoğlu’nun yerine başkanlığa Talaslı
Nafiz (Ağa)’nın geldiği ve Odayı 8-9 yıl
idare ettiği bazı kayıtlarda belirtilmektedir. Talaslı Nafiz (Ağa)’nın döneminin
sonuna tesadüf eden Cumhuriyet’in ilanı
ile Odanın faaliyetlerine hız verilerek bir
başkan ve 11 üyeli yeni bir yönetim seçildi. Bu yönetim de 1925 yılına kadar
görevde kaldı. 22 Nisan 1925 tarihli Ticaret ve Sanayi Kanunu’nun yayımlanması
üzerine o zamanki Ticaret Genel Müdürü Kayserili Faik Kurdoğlu*’nun ilgisi ile
bu kanun çerçevesinde teşkilat yeniden
kuruldu. Yeni teşkilat şu şekilde düzenlendi: Başkanlık, oda idare meclisi, başsekretelik, muhasebe ve tescil, istatistik
ve piyasa işleri, muamelât ve vezne. Yeni
düzenleme ile düzgün kayıtlar ve istatistikler tutulmaya başlandı. Tüccarların
aydınlatılması için her türlü uygulama
derlendi. Türkofis Dış Teşkilatı aracılığı
ile Avrupa ve Amerika’daki önemli ticari
ve sınai firmalarla irtibata geçilerek elde
edilen bilgiden tüccarların faydalanması

Kayseri Ticaret Odası binası-1938 (F. Yaman Arşivi)

sağlandı. 1931 yılına kadar 12 üye ile idare
edildi. Ancak 1927 yılında yapılan nüfus
sayımı sonucuna göre üye sayısı yediye
indirildi. 1935 sayımına göre tekrar 12’ye
çıkarıldı.
1938 yılında Odada, beş anonim şirket,
iki kolektif şirket, bir kooperatif, 25 adi
şirket, 1597 tüccar ve esnaf olmak üzere
toplam 1630 kayıt bulunmaktaydı.
1966 yılında Kayseri Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odasından ayrılınca “Kayseri Ticaret Odası” adını aldı.
Günümüzde (2014 sonu) Odaya aktif
11.500, askıda (pasif) 4.500, toplamda
16.000 üye kayıtlıdır. Üye dağılımında
kayıtlı sektörler arasında inşaat, gıda, oto
yedek parça alım-satımı, akaryakıt,
mobilya ve kooperatifçilik ön plana çıkmaktadır.
Kayseri Ticaret Odasının meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve
geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu
yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak, ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi
ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî
makamlarca istenecek bilgileri vermek
ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda, kendilerine
vermek veya bunların elde edilmesini
kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve
internet ağları konusunda üyelerine yol
gösterecek girişimlerde bulunmak, bu
konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve
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işletmek, ticaret ve sanayiye ait her türlü
incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki
iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait
endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca
maddelerin piyasa fiyatlarını takip etmek,
kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla
yaymak, üyeleri hakkındaki tüketici
şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde
bulunmak gibi görevleri bulunmaktadır.
Oda Yönetim Kurulu Başkanları ve
görev tarihleri: Talaslızade Hacı Şaban
(1903-1908), Taşçıoğlu Ömer (Ağa)
(1908-1914 ile 1926-1930), Millî İktisat
Bankası Müdürü Süleyman Bey (1931),
Muhaddisoğlu Âlim* (1934 yılından itibaren “Muhaddis” soyadı ile) (1932-1935),
Eczacı Mustafa Mahir Kafesçioğlu*
(1936-1938), Mehmet Göbülük (19391960), Hacı Ali Çayırağası (1960-1964),
Nuh Mehmet Kaşıkçı* (?), Mustafa Özçilingir (1970-1980), Mustafa Nevzat
Özhamurkar (1982-1987), Yılmaz Büyüknalbant (1994-1998), Hasan Ali Kilci
(1998-2012), Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu (2012-2013), Mahmut Hiçyılmaz
(2013-).
Kaynakça: Sekizinci İzmir Fuarında Kayseri
1938, (baskı yeri, t.y), s. 23-36; Kayseri Ticaret
Odası. (Kayseri, t.y); Hizmetlerimiz (TOBB ile
KTO ortak yayın), Erciyes TV Arşivi; http://
www.kayserito.org.tr/media/ktostratejikplan.
pdf; BOA. D. 2560,G. 4.
SELDA POLAT

KAYSERİ TÜRK OCAĞI bk. TÜRK
OCAKLARI KAYSERİ ŞUBESİ

KAYSERİ TÜRK OCAĞI DERGİSİ
Aylık siyasi kültür dergisi. Türk Ocakları
Kayseri şubesi tarafından Ocak
2000’den itibaren çıkartılmaktadır.
Sahipliğini Mustafa Öztürk, yazı işleri
müdürlüğünü Mustafa Aykut Akşit yapmaktaydı. Ücretsiz olarak dağıtıldı. 126.
sayıya kadar yayın hayatını sürdürdü
(2012). Bu sayıda sahibi Satılmış Başaran, yazı işleri müdürü Doç. Dr. Bayram
Durbilmez* gözükmektedir.

Yazarları arasında Ahmet Kaplan*, Ali
Aygün, Betül Aydoğdu, Doç. Dr. Ayhan
Öztürk, Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı, Dr.
Zafer Keremtürk, Emete Gözügüzelli,
Emir Kalkan*, Eriman Topbaş, Fazil
Ahmet Bahadır*, Mustafa İlhan, Mustafa
İltekin, Mustafa Parlak*, Osman Karababa*, Özlem Akşit Kuşcan, Prof. Dr.
Abdülkadir Yuvalı*, Prof. Dr. Ahmet
Buran, Prof. Dr. Cihan Dura, Prof. Dr.
Hasan Tunç, Prof. Dr. İsmail Görkem*,
Prof. Dr. Metin Karaörs, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Yılmaz Gürbüz*, Yrd. Doç.
Dr. A. Vehbi Ecer* (Ö. 2014) gibi isimler
bulunmaktadır.
ALİM GERÇEL

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TAŞ
(KCETAŞ)
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk imtiyazlı
elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri yürüten şirketidir. 18 Ağustos 1926
tarih ve 4022 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile Nâfia Vekâletine verilen
yetki üzerine Kayserili müteşebbislerden
Taşçızade Mehmet Rahmi ile Cıngıllızade Ömer Fevzi Beyler adına vekilleri
Kayseri Milletvekili Sabit (Gözügeçgel*)
Bey, 11 Ekim 1926 yılında Nâfia Vekâleti
ile bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Bu
imtiyaz özetle Bünyan*, Kayseri civarı
için elektrik üretimi ve dağıtımı ile ilgiliydi. Bu sözleşmenin 5. maddesinde sözleşme tarihinden itibaren altı ay içinde
“… bir Türk anonim şirketi teşkil ve işbu
imtiyazı, şirket-i mezkûreye devredecektir.” hükmü bulunmaktaydı. Sözleşmenin
3. maddesinde verilen imtiyazın 50 sene
olduğu, 29. maddesinde de kurulacak
şirkete Kayseri Belediyesinin %20 oranında iştirak edeceği hükme bağlandı.
Bu imtiyaz sözleşmesi gereğince kurucuları celep tüccarlarından Alaybeyzade
Mehmet; halı tüccarlarından İmamzade
Raşit; Kayseri Belediyesi namına Reis
İbrahim Safa*; demir, deri ve halı tüccarlarından Cıngıllızade Ömer Fevzi; demir,
deri ve halı tüccarlarından Hacı Nuhzade
Mehmet; halı tüccarlarından Hacı Ramazanzade Musa; Kayseri Milletvekili
Selahzade Ahmet Hilmi (Kalaç*); kösele
ve gön tüccarlarından Saraçzade Hacı
Muharrem; halı, yapağı, kitre tüccarların-
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dan Taşçızade Mehmet Rahmi; halı,
yapağı, kitre tüccarlarından Taşçızade
Ömer Hulusi; Gürün’de manifatura ve
davar tüccarlarından Kirişzade Talat;
eski Kayseri Milletvekili Kâtipzade Nuh
Naci (Yazgan*); İstanbul’da tüccarlardan
Gözümzade Sait; manifatura ve halı tüccarlarından Göncüzade Ahmet; halı tüccarlarından Mehmetzade Emin; Kayseri
Milletvekili Mehdizade Doktor Halit
(Karakaya*); halı ve celep tüccarlarından
Mehterzade Osman; muhtelif emtia tüccarı Yedekçizade Hüseyin Avni’den oluşan Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ kuruldu. Elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti
hususlarında “Esas Mukavelenamesi” 24
Haziran 1928 tarih ve 6794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kabul ve tasdik edildi. 4 Ağustos 1928 tarihinde de
İktisat Vekâleti tarafından onaylandı.
Şirketin sermayesi 400.000 TL olarak
belirlendi. Bünyan Hidroelektrik Santrali 1929 yılında işletmeye açıldı. Santralin
elektrik aksamı Skoda firmasına tesis
ettirildi. Kurulu gücü üç grupta toplam
1360 kilovat olarak planlandı.
Zamanla Kayseri ve çevresinin elektrik
ihtiyacının artması üzerine Kayseri ve
Civarı Elektrik TAŞ (KCETAŞ) tarafından dizel santral oluşturulmuşsa da ihtiyaca cevap verememiştir. Bunun üzerine
Kayseri Belediyesi tarafından Sivas ili
sınırları içinde Sızır Hidroelektrik Santrali inşa ettirildi (1955) ve işletmeye açıldı
(1961). İşletmesi KCETAŞ tarafından gerçekleştirilen Sızır HES tesisleri, işletme
süresi sonunda Kayseri Belediyesi tarafından bedelsiz TEK’e devredildi. Jeneratör elektrik aksamı Siemens (Almanya),
makine aksamı Jm.Vouh St. Polten
(Avusturya) tarafından yapılan santralin
kurulu gücü üç grupta toplam 6768 kilovattı. KCETAŞ’ın 50 yıllık imtiyaz hakkının dolması üzerine tüm tesisleri TEK’e
devredildi (1982). Bakanlar Kurulu kararıyla işletme hakkı yeniden KCETAŞ’a
verildi (1988). Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hisseleri %81,25’ten %42,925’e
çekildi.
2001 yılında enerji piyasasında serbest
rekabet şartlarının sağlanması amacıyla
4628 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi

KCETAŞ’ın 7 Temmuz 1929 tarihli ilk hisse senedi

üzerine lisans alabilmek için KCETAŞ ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan otuza yakın toplantı sonucunda 2006 ve 2009 yıllarında iki ayrı
protokol imzalandı. 2009’da imzalanan
ikinci protokol ile belirlenen 93 milyon
lira işletme hakkı devir bedelinin 4 yıl
içinde ödenmesi kararlaştırıldı. 15 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere Kayseri’nin tamamı, Sivas’ın
Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci,
Ağcaşar, Arpaözü ve Sızır sınırları içinde
kalan bölgede dağıtım ve perakende satış
lisansı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 30 yıl süreyle KCETAŞ’a
verildi.
2000’li yıllarda Kayserili müteşebbisler
tarafından yine Kayseri Belediyesi’nin
öncülüğünde Yamula Barajı* Projesi gerçekleştirildi. Barajın yıllık üretim kapasitesi 424 milyon kilovat saattir. Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi hariç Kayseri’nin tükettiği elektrik enerjisinin yarısı
üretilmektedir. Baraj KCETAŞ tarafından 20 yıl işletilip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına devredilecektir.
KCETAŞ’ın sermayesi tamamı ödenmiş
81.900.000 TL’dir.
Şirket 1926’dan 1961 yılına kadar
idare meclisi tarafından yönetilmiştir.
Bu yıllar arası idare meclisi reisleri: Taşçızade Ömer Bey (Taşçıoğlu) (19261935), Alaybeyoğlu Mehmet Bey (19351936), Ömer Taşçıoğlu (1936-1937),
Ahmet Göncüoğlu (Büyükgöncü) (1937-
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Yaşar Koçoğlu (1974-1998), Taner Yıldız* (1998-2002), Şadi Büyükkeçeci
(200-2012), Hidayet Atasoy (2012-2015).

KCETAŞ’ın iştiraki olan bölgenin en önemli elektrik projesi, Yamula
Hidroelektrik Santrali

1940), Osman Arbay (1940-1944), Emin
Molu* (1944-1944), Salih Avgun* (19441944), Mehmet Göbülük (1944-1947),
Osman Büyükgöncü (1947-1948), İbrahim Ergüven* (1948-1950), Ömer Taşçıoğlu (1950-1950), Osman Büyükgöncü
(1950-1951), Ömer Taşçıoğlu (1951-1952),
Osman Kavuncu* (1952-1958), Mustafa
Bahçeci (1958-1960), Mehmet Özateş
(30 Mayıs 1960), Bedri Demircioğlu* (28
Ekim 1960), Arif Akşehirlioğlu (19601961).
1961’den sonra 23 sayılı Kanun kapsa-

mında şirket yönetimi müdürler kuruluna terk edilmiştir.
Müdürler kurulu başkanları: Arif Akşehirlioğlu (1961-1962), Fuat Çelebi (19621963), Mustafa Kükürtçüoğlu (19631970), Abdullah Büyüktaşkın (19701972), Zafer Özden (1972-1974), Yaşar
Koçoğlu (1974-1990).
1990’dan itibaren şirketin ikinci döneminde ortaklık yapısı değiştiğinden yönetim kurulu teşkil etmiştir.
Yönetim kurulu başkanları: Niyazi Bahçecioğlu* (1990-1994), Şükrü Karatepe*
(1994-1998), Mehmet Özhaseki* (1998-).
16 Ağustos 1962’de olağanüstü genel
kurulda umum müdürlük (genel müdürlük) teşkil edilmiştir.
Umum/genel müdürler: Fuat Çelebi
(1962-1963), Mustafa Kükürtçüoğlu
(1963-1970), Abdullah Büyüktaşkın
(1970-1972), Zafer Özden (1972-1974),

Kaynakça: BDA, 14/6/1928, Sayı: 6794, Dosya:
162-22, Fon kodu: 30..18.1.1, Yer No: 29.40..9
(Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’ın Kurulması);
BDA, 24/9/1933, Sayı: 14986, Dosya: 257-45,
Fon Kodu: 30..18.1.2., Yer No: 39.66..5. (Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ tarafından dışarıdan
alınmış olan transformatörün kontenjana bakmadan memlekete sokulması); BDA, 19/8/1952;
Sayı: 3/15533, Dosya: 76-2136, Fon Kodu:
30..18.1.2, Yer No: 129.66..3. (Sızır Suyu Hidroelektrik Santrali için Kayseri ve Civarı Elektrik
Taş ile yapılmış olan imtiyaz sözleşmesi ve şartlarında değişiklik yapılması); Kemalettin Tekinsoy, Kayseri’nin İmarı ve Mekânsal Gelişimi,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yayını, Kayseri
2011, s. 234-238; Geçmişten Geleceğe Kayseri
ve KCETAŞ, (hzl. Abdullah Kılıç,) Kayseri
2010, s. 67, 73; Kadir Dayıoğlu, “Kayseri ve
Civarı Elektrik TAŞ’ın Hikâyesi” (I-III), Kayseri
Güneş Gazetesi, 9 Mart 2011; 11-12 Mart 2011;
Başarıya Yolculuk Kayseri 2010, s.102.
SELMA GÜNAYDIN

KAYSERİ VE YÖRESİ TARİH
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (KAYTAM)
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kayseri’nin tarihi, kültürü, sanatı ve düşünce
hayatıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere
Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları
Merkezi (KAYTAM)’ı kurdu (18 Nisan
1993).
Şehirlerin varlıklarını devam ettirebilmesi, geçmişlerindeki yazılı ve sözlü kültürel birikimi günümüze aktarabilme yeteneğiyle doğru orantılıdır. Bu bağlamda
kültür birikiminin sağlanarak kentsel
kimliğin korunabilmesinde dokümantasyon, arşiv ve kütüphane gibi bilgi, belge
merkezlerinin ve müzelerin işlevleri
hayati bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede Kayseri hakkında dokümantasyon
ve kütüphanecilik hizmeti sunmak için
kurulmuş olan KAYTAM, bugüne kadar
şehir hakkında yazılmış eserleri bünyesinde kurulmuş olan Kayseri İhtisas
Kütüphanesinde toplamaya çalışmaktadır. Ayrıca yine şehirle ilgili arşiv vesikaları da bu amaç doğrultusunda merkez
bünyesinde bir araya getirilmektedir.
KAYTAM’ın Amacı: Kayseri’nin yerel
tarihini aydınlatacak Selçuklu öncesi,
Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhu-
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riyet Dönemi’ne yönelik her türlü orijinal belge ve objeyi kullanarak Kayseri’nin tarihini günümüz dünyasında anlaşılır hâle getirmek; tarih şuurunun oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak
üzere millî ve milletlerarası düzeyde ilmî
toplantıların düzenlenmesi; merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv
merkezi oluşturulması; bu arşiv ve kütüphaneye özel, kamu kuruluşları ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin
bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle
akışının sağlanması; bu güne kadar Kayseri hakkında elde edilen ve yine günlük
hayatımızın en otantik kaynaklarından
biri olan şehrimize ait Kadı Defterleri
(Şer’iyye Sicilleri) kataloğunun hazırlanması, bu belgeler ve defterler üzerinde
ilmî araştırmalar yapılması; üniversitelerimizde yapılacak olan tezler (lisans ve
lisansüstü) ve diğer ilmî araştırmalardan,
merkezin amacına yönelik olanların
yayınlanması ve bu maksatla diğer kurum
ve kuruluşlarla iş birliği yapılması; Kayseri ve yöresinin tarihiyle ilgili araştırma
yapanlara destek sağlanması; bu çalışmalar sırasında yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmî kuruluşlarla iş birliği yapılmasıdır.
KAYTAM’ın Yönetimi: Müdür, müdür
yardımcısı, yönetim kurulu ve danışma
kurulundan oluşmaktadır. Genel Kurul,
KAYTAM müdürünün başkanlığında
müdür yardımcısı, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Tıp
Tarihi Enstitüsü Müdürü, Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri,
İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin fakülte kurullarınca seçilecek
olan ikişer ve rektör tarafından tayin
edilecek iki üyeden oluşur.
Kayseri Tarihi ile İlgili Faaliyetleri:
Kayseri ve çevresinin 200’ü aşkın Tapu
ve Tahrir Defteri’nin aslı, değerlendirilmek üzere arşivimize kazandırılmıştır.
Ayrıca bu defterlerin hepsinin PDF formatında taranması tamamlanarak bilgisayara aktarılmıştır.
Ayrıca KAYTAM bünyesinde Kayseri’nin 150 yıllık tarihini içeren 361 çuval
tarihî evrak da yer almaktadır. Yaklaşık
beş bin defter ve yedi yüz bin evrakın yer
aldığı bu çuvallar, Kayseri Vezir Hanı’nın

Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’nin
yayınlarından bazıları

bir odasında bulunmuş, daha sonra Köşk
Medrese’ye aktarılmış, ardından da Erciyes Üniversitesinin başvurusu üzerine
KAYTAM adına Üniversite Rektörlüğüne teslim edilmiştir. Belgeler üzerindeki
temizlik ve tasnif çalışmaları 03 Temmuz
2009 tarihinde başlatılmış ve 01 Eylül
2009 tarihinde bitirilerek belgelerin
elektronik ortama aktarılma işlemleri
başlatılmıştır. Bu çalışmalar da 20 Şubat
2010 tarihinde tamamlanmıştır. Şu anda
belgeler üzerinde devam eden çalışmalar
belgelerin özetlerinin çıkarılması, kataloglanması ve uygun bir şekilde saklanmasına yönelik çalışmalardır.
Yaklaşık 50 kişilik bir öğrenci grubu
tarafından yapılan temizlik çalışmaları üç
aşamada gerçekleştirilmiştir. Belgelerin
tarih olarak en eskisi -üstünkörü yapılan
tespite göre- 1840, en son tarihlisi 1921
olarak tespit edilmiştir.
Arşivimizde bulunan Kadı Sicilleri üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde çalışmaların yapılması teşvik
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KAYSADER tarafından
çıkarılan Çıngı dergisinin
29. sayısı

edilmiş ve bu vasıta ile söz konusu sicillerden 70 kadarı günümüz harflerine
aktarılmış ve üzerlerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Arşivimizde mevcut olan
kadı sicilleriyle arşiv belgeleri ve bunlar
üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler üniversitemizin ana sayfasında KAYTAM ile ilgili bölümün arşiv başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu akademik
çalışmaların fotokopi ile çoğaltılmış birer
nüshası merkez bünyesindeki kitaplığımızda mevcut olup araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Ayrıca bu çalışmaların PDF formatında bilgisayar ortamına aktarılma çalışmaları devam
etmektedir.
Merkez kurulduğu tarihten itibaren Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılan çalışmaların belli bir birikime ulaşması üzerine
ilki 1996 yılında olmak üzere Kayseri ve
yöresinin tarihiyle ilgili Kayseri ve Yöresi
Tarih Sempozyumu adıyla 1996, 1998,
2000 ve 2003 yıllarında dört ayrı sempozyum düzenlenmiş ve her bir sempozyumun bildirileri yine merkez bünyesinde yayınlanmıştır.
Yayınları: Ramazan Tosun, Ermeni

Meselesi Çerçevesinde Kayseri’de
Ermeni Olayları, Kayseri 1997; II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri 1998;
I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu11-12 Nisan 1996, Kayseri 2000;
III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000),
Kayseri 2000; IV. Kayseri ve Yöresi
Tarih Sempozyumu Bildirileri (10-11
Nisan 2003), Kayseri 2003; Salih Özkan,
Kayseri’de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu’da
Ortodoskluk Sadası Gazetesi, Kayseri
2003; Hasan Ali Şahin, Anadolu’da
Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö
1975-1725), Kayseri 2004; Havva Selçuk, Şeriyye Sicillerine Göre Kayseri
Sancağı ve Girit Seferine Katkısı (1645
- 1669), Kayseri 2008; Özen Tok, Kadı
Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci
Yarısında Kayseri Para Vakıfları, Kayseri 2008.
Kaynakça: KAYTAM Performans Raporu,
2011
GÜLBADİ ALAN

KAYSERİ YAZARLAR, ŞAİRLER VE
SANATÇILAR DERNEĞİ (KAYSADER)
17 Kasım 2009 tarihinde 30 üye ile
kuruldu. Derneğin yönetim kurulu Süleyman Karacabey, Köksal Akçalı*, Deniz
Dengiz Şimşek, Osman Türkaslan ve
Duran Tamer’den oluştu. İlk olağan
genel kurulunu 08 Mayıs 2010 tarihinde
gerçekleştirdi. Kurulda, Süleyman
Karacabey’in başkanlığını yaptığı mevcut
yönetim güven tazeledi. Kurucu başkan
olan Süleyman Karacabey, 2014 yılına
kadar başkanlığını yürüttü. 28 Aralık
2014 tarihinde yapılan üçüncü olağan
genel kurulda Ferhat Arslan Haliloğlu
başkanlığa seçildi ve gerçekleştirilen yeni
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Ferhat Arslan Haliloğlu, Hasan Gürpınar*.
KAYSADER, Kayseri’de edebî hayatın
oluşumu, gelişimi ve düzenlenmesine,
sanat adamları arasında dayanışmanın
güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kayseri’de edebî programları hayata geçirmek, sanat adamlarının duygu ve düşüncelerine tercüman
olmak derneğin ana hedefleri arasındadır. Dernek, hedefleri doğrultusunda
geniş bir alanda çabalarını sürdürmektedir.
KAYSADER’in yaptığı kalıcı hizmetlerden biri, Çıngı adı altında iki ayda bir
yayımlanan dergidir. İlk sayısı Mayıs
2010’da yayımlanan, 48 sayfalık kültürsanat-edebiyat dergisi Çıngı'nın misyonu
şöyle belirlenmiştir: “Dergimiz, mahallîmillî-evrensel gelişme çizgisini esas
almıştır. Yaşayan Türkçeyi kullanan,
konu çeşitliliğine önem veren, maddi ve
manevi değerlere saygılı özgün eserlere
yer vereceğiz. Hiçbir siyasi görüşün destekçisi ya da bir kesimin sesi olmayacağız. Duyarlı, sorumlu ve objektif olacağız.
Hak ve hukukun üstünlüğüne inanarak
sorumlu yayıncılık örneği sergileyeceğiz.”
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“Dünün birikimini aktarmada, bugünü
düzenlemede ve yarını şekillendirmede
önemli hamleleri gerçekleştirmek düsturuyla” çıkan dergi, Türk dilinin ve edebiyatının her türlü birikimini yansıtan
özgün eserlerle inceleme, değerlendirme,
şiir ve Kayserili edebî şahsiyetleri tanıtmaya yönelik yazılarla göz doldurmaktadır.
NURKAL KUMSUZ

KAYSERİ YENİ HABER GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yayın hayatına 17
Ekim 2011 tarihinde başladı. Pazar hariç
haftanın diğer günleri yayımlanmaktadır.
İmtiyaz sahibi Recep Bulut*, yazı işleri
müdürü Semra Acar* aynı zamanda Ali
Türktekin’le birlikte gazetenin yazarları
arasında yer almaktadır. Gazete yerel
haberlere öncelik tanıyarak yayımını sürdürmektedir.
YAYIN KURULU

KAYSERİ YENİ SABAH GAZETESİ
Günlük gazete. 1967’de çıkmaya başladı.
İmtiyaz sahibi Emin Çeri’dir. Yayımına,
Mustafa Topçuhasanoğlu’nun sorumlu
yazı işleri müdürlüğünde başlayan gazetede bu görevi daha sonra İlyas Şahin
devraldı. Kayseri Yeni Sabah da yerel
haberlere öncelik tanıyan bir kimliğe
sahipti. Gazete 2013 yılında yayın hayatına son verdi.
YAYIN KURULU

KAYSERİ ZİRAAT ODASI
1963 yılında kuruldu. 1990 yılına kadar
Kayseri Ziraat Odası olarak çiftçilere
hizmet verdi. Kayseri Ziraat Odasına
bağlı olarak Bünyan* (1964), Pınarbaşı*
(1974), Develi* (1966), Tomarza* (1963),
Yeşilhisar* (1963), Yahyalı* (1963) ve
İncesu* (1963) Ziraat Odaları olmak
üzere toplam yedi ziraat odası açıldı.

1990 yılında Kayseri’nin büyükşehir

olmasıyla iki tane merkez ilçe oluştu.
Bunlardan biri Kocasinan* (1990), diğeri
Melikgazi* (1990)’dir. Şehirleşme içerisinde olmasından dolayı Melikgazi’de
çok fazla çiftçilik yapılamamaktadır.
Merkezde yoğun olarak Kocasinan ilçesinde ziraatle uğraşılmaktadır. Bu nedenle Kayseri Ziraat Odasının yerini, Kocasinan Ziraat Odası alarak çiftçilere hizmet vermeye başladı. Kocasinan Ziraat
Odası, ilçesinde oda başkanlığı görevinin
yanı sıra Kayseri ilçelerinin tümünü içeren Ziraat Odaları İl Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı oluşturuldu ve Sarız*
Ziraat Odası (2005), Akkışla* Ziraat
Odası (2002), Felahiye* Ziraat Odası
(1997) ve Sarıoğlan* Ziraat Odası (1996)
kuruldu. Talas*, Hacılar* ve Özvatan* ilçelerinde ise 15 muhtarlık sayısına ulaşılamadığı ve çiftçi sayısının az olması
nedenliyle ziraat odası bulunmamaktadır.
Ziraat odalarının görev tanımı, 6964
sayılı Kanun'un 5184 sayılı Kanun'la
değişik 1. maddesinde yapılmıştır. Buna
göre ziraat odaları meslek hizmeti görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve
ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle
iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşlarıdır.
SELDA POLAT

KAYSERİ’DE ADI DEĞİŞEN YERLEŞİM
YERLERİ VE ADLARININ KAYNAKLARI
Türkiye’nin merkezinde bulunan Kayseri, ilk çağlardan beri değişik milletlerin
ve kavimlerin yerleştiği, medeniyetler
kurduğu bir bölgenin de merkezidir.
Millî kültürümüzün çok önemli konularından biri de ad vermedir. Ad verme bir
milletin kültürünü, yerleşim tarihini, dil
bilimi ve halk bilimi çalışmalarını ortaya
çıkarması yönünden önem taşımaktadır.
Ad verme konusunu inceleyen antropo-
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nomi (insan davranışı bilimi), toponomi
(yer adı bilimi) ve onomastik (özel adlar
bilimi) tarihe yardımcı bilimler arasındadır. Toponomi, bir toprak parçasını vatan
hâline getirmede önemlidir.
Malazgirt kapısından Anadolu’ya giren
Türkler yerleştikleri bu coğrafyanın her
tarafına kendi kültürlerini yansıtan yeni
adlar verdiler. Zaman zaman eski medeniyetlerden kalan birtakım adları ise ya
aynen bıraktılar ya da Türkçenin ses
kurallarına uydurarak yeni bir söyleyiş ve
yazış biçimi verdiler. Mesela bölgemizde
“Lifos Dağı” adı aynen kalırken “Mataza-Madazı”, “Parnassos-Pungu”, “Kiskios- Kiske”, “Kireyit-Girenit”, “Sanduramaka-Sendiremeke”, “Zela-Zile” hâlini
almıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde yeni
isimlendirmelerle “Pungu- Kılıçkaya”,
“Kiske-Yaylacık”, “Girenit-Çaylıca” ve
“Sendiremeke-Çayırözü” olmuştur.
Esasen insanlar, yaşadıkları coğrafyaya
kendi yaşayış biçimlerine uygun olarak
ad vermeye özen göstermiştir. Bu adlar
dinî, millî ve coğrafi tesirler ve amiller
neticesinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle
manevi önderlerin, aşiret beylerinin ve
coğrafi şartların mekânlara alem yada
isim olduğu basit bir araştırma sonucunda derhâl ortaya çıkabilir. Mesela “Kızık”,
“Çukur”, “Şahmelik”, “Şeyhşaban”,

02 Kasım 1959 tarihli Memleket Serisi posta pulu (B. Özer Arşivi)

“Samağır” vb. gibi. Anadolu vatan olmaya böyle başlamış oldu.
Kültür tarihimizdeki kopukluklar sebebiyle oluşan bilgisizlik ve ayrıntılı bir
araştırma yapmamanın olumsuz bir
sonucu olarak ad değiştirme işinde isabetsizlikler de olmuştur. Mesela “Tavlusun”, “Muncusun”, “Cırlavuk” gibi yerleşim yerlerinin isimleri anlamsız bir şekilde değiştirilmiştir.
Osmanlı Dönemi’nde yer adlarının
değiştirilmesi ilk defa 13 Mayıs 1913’te
çıkarılan “İskân-ı Muhacirin Nizamnamesi”nden sonra uygulandı. 5 Ocak 1915
tarihli ve Enver Paşa imzalı bir talimatnamede ise “savaş zamanının sunduğu
olumlu imkândan yararlanılarak Osmanlı topraklarında Ermenice, Rumca ve
Bulgarca dillerinden olan il, ilçe, köy, dağ
ve nehir adlarının Türkçeye tahvili”
emredilmiştir. Bu talimatnamenin kaldırıldığı 15 Haziran 1916 tarihine kadar bazı
yer adları değiştirildi. 1922’de ve 1934-36
yılları arasında yer adlarının değiştirilmesi uygulamasına devam edildi. İçişleri
Bakanlığı 1940 yılında bir genelge yayınlayarak yer adlarının Türkçeleştirilmesi
talimatını verdi. Cumhuriyet tarihindeki
en büyük yer değiştirme dalgası 1956
yılında Demokrat Parti (DP) Dönemi’nde yapıldı. 1957 yılında ise “Ad Değiştirme İhtisas Kurulu” oluşturuldu. Kurul,
çalışmalarını “tarihî değeri olan yer adlarının da” değiştirildiği gerekçesiyle lağvedilinceye kadar sürdürdü (1978). Yaklaşık olarak 75 bin yerleşme adını inceleyen kurul, bunlardan 28 bin kadarının
adını değiştirmiştir. Bu kurul, çalışmalarına beş yıllık bir aradan sonra 1983
yılında yeniden başladı.
Bu değişiklilerle birlikte Kayseri’de de 86
yerleşim yerinin ismi değişti ise de birkaçı geri alındı.
Kayseri’ye bağlı yerleşim yerlerinin sayısı
ve durumu zaman içerisinde değişmiştir.
2014 yılında yapılan mahalli seçimlerle
birlikte yeni uygulamayla, Kayseri şehir
merkezine bağlı belediyeler ile köyler
bağlı oldukları ilçenin mahallesi olmuştur.
Aşağıdaki tabloda adı değişen yerleşim
yerlerinin yeni adlarıyla birlikte adları
hakkında bilgi de verilmiştir.
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İlçesi

Yerleşim Yerinin
Eski Adı/Adları

Yerleşim Yerinin
Yeni Adı

Yerleşim Yerinin Adı ile İlgili Bilgiler

Akkışla*

Kuzugüdenli-

Akkışla

İlçe eski adını “Kuzugüdenli” aşiretinden almaktadır. Kuzugüdenli
aşireti Türkmen topluluklarından olup bir kısmı Kayseri’ye gelip
yerleşmiştir.

(Canalı-Kışlak)

İlçenin adıyla alakalı anlatılan rivayete göre ilk ismi “Canalı”dır.
Bu ismin neye izafeten verildiği açık olarak izah edilememektedir.
İkinci ad olarak “Kuzu Güdenli” ismi verilmiştir. Üçüncü ismi ise
“Kışlak”tır. Göçebe hâlinde yaşayan kabileler kış mevsiminde şimdiki köyün kurulduğu yerde kışladıkları için bu ismi almıştır.
Dördüncü ismi olan “Akkışla” ise üçüncü ismi olan “Kışlak” kelimesiyle köyün kuzey cephesini kaplayan kaya yükseltilerinin “ak”
taşlardan meydana gelmesinden dolayı, bunun ifadesi olan “ak”
kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.
Alagön

Alevkışla

Osmanlı Devleti resmî belgelerinde “Ulukışla” olarak geçen bu
köye, Harf İnkılabı’ndan sonra yazım değişikliğiyle birlikte “Alevkışla” denilmiştir. “ayn” “lam”, “vav” harfleri ve “kışla” kelimesinden oluşmaktadır. Okunuşu “Ulukışla” olması gerekirken “Alevkışla” okunmuştur. “Alevkışla” olabilmesi için “ayn” harfinin yerine “uzatan a” harfinin olması gerekirdi.
Anlatılan rivayete göre en eski adı “Alagön”dür. “Alagön” kelimesi
gözü, yüzü renkli kişileri ifade eder.

İbeli

Gömürgen

“Gömürgen” adını buraya gelip yerleşen Kuzugüdenli aşiretine
bağlı “Gömürgen” Türkmenlerinden almıştır.
Halk arsında köyün eski adı “İbeli” olup bu adın verilmesinin sebebi ise “İbe” denilen otun burada çok yetişmesidir.

Bünyan*

Avanoğlu

Ganişeyh

Adını, yörenin manevi mimarlarından olan “Ganişeyh” adlı bir zattan alan köye daha önceleri “Avanoğlu” deniliyordu ki buraya gelip
yerleşen Türkmen obasının adıydı.

Nurvana- Kötüköy

Gümüşsu

Eski adı Nurvana’dır. Değişen adını buradaki sudan almaktadır.
Bazı kayıtlarda ise adı “Kötüköy” olarak geçmektedir.

Manavuz

Uzunçayır

Köyün eski adı ile ilgili kesin olmamakla birlikte anlatılan rivayet
şu şekildedir: Manavuz adı, Oğuz Türkmen Yörüklerin aksine
göçebe olmayıp yerleşik hayat süren “Manav” Türkmen adı ile
“Oğuz” anlamındaki “uz” kelimesinin birleşmesinden oluşmaktadır. Tarıma ilk geçen Türkmenler de bunlardır. Ancak köyün adı
yabancı zannedilerek “Uzunçayır” olarak değiştirilmiştir.
Günümüzde de tarımla uğraşmaktadırlar.

SarımsaklıBünyan-ı HamidHamidiye-Bünyan

Bünyan

“Sarımsaklı” Türkmen boyundan ismini alan bu köye, Avşarların
Uzunyayla tarafında mecburi iskâna tabi tutulmasından sonra
Avşarların baskılarından çekinen birçok köy ve mezradan göç
olmuştur. Nüfusu çoğalan Sarımsaklı köyü 1895 tarihinde II.
Abdülhamid tarafından ilçe yapılınca “Bünyan-ı Hamid” adını
almıştır. “Hamid’in Yapısı” anlamında bu ad verilmiştir. Halk arasında ilçeye “Hamidiye” denilmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından
sonra “Hamid” kalkarak ilçeye sadece “Bünyan” denilmeye başlanmıştır.

Bey Pınarı-Dizge- Asmakaya
me

Köyün adı değiştirilerek burada bulunan kayadan dolayı Asmakaya denilmiştir.

Ermin

Dağardı

“Ermin” bir gelincik türü olup muhtemelen bu bölgede fazlaca
yaşadığı için köye bu ad verilmiş olabilir. Köyün coğrafi yapısına
bakılarak, dağlar arasında olmasından dolayı “Dağardı” adı verilmiştir.

Süksün

Yeni Süksün

Buraya gelip yerleşen Süksün Yörüklerine bağlı Süksün cemaatinden adını almaktadır.
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Gigi

Danişment

1915 yılına kadar köyde Ermeniler yaşıyordu. Bu tarihten sonra
Suriye’ye göç eden Ermenilerin boşalttığı köye 1933 yılında Balkan muhacirleri yerleştirildi ve köyün adı da Türk devlet ve oymak
adı olan “Danişment” olarak değiştirildi.

Zek

Ekinciler

Arazisi sulu tarıma çok elverişli olan bu köye önce, ekin fazla
yetiştirildiği için “Zek” adı verilmiştir. Türkçe bir kelime olan zek;
tarlada ekin, fide, fidanlar arasında yetişen zararlı ot, nemli anlamındadır. Yerleşim yerinin adı daha sonra “Ekinciler” olarak değiştirilmiştir.

Emirviran

Emirören

Türkiye Selçuklu Devleti veya Beylikler Dönemi’nde yaşayan bir
emire izafeten bu ad verilmiş olmalıdır. Değişen adları aynı anlamdadır. Emir + viran (ören)/Emirören

Boğazkışla

Kahveci

Karacaviran

Karacaören

Değişen adları aynı anlamdadır. Karaca + viran (ören) /Karacaören

Karatay Hanı

Karadayı

Yerleşim yeri, adını Anadolu Selçuklularının büyük devlet adamı
Celâleddin Karatay tarafından 1240 yılında yaptırılan Karatay
Kervansarayı’ndan almıştır. Ancak halk ağzında kullanıla kullanıla
“Karatay” adı “Karadayı” şekline dönüşmüştür.

Kara Hızır

Karahıdır

“Kara Hızır” adlı bir şeyhten adını alır. “Karahıdır”, Karahızır’ın
diğer okunuş şeklidir. Kara Hızır’ın mezarı, köyün kuzeyindeki
Kale ismi verilen tepenin üzerindedir.

Ekrek

Köprübaşı

Eski adı Türkçe “Ekrek”tir. Hayvanların sulandığı yere sıvat
(suvat), daha sonra da dinlendikleri gölgelik yere egrek (eyrek,
ekrek) denir. Köy, akarsu vadisinin iki yamacında kurulmuş olup
Taçin Suyu köy içinden akmaktadır. Bu suyun üzerine yapılan köprüden dolayı köyün adı değiştirilerek “Köprübaşı” denmeye başlanmıştır

Samagar

Samağır

Kaynaklara göre XIV. y.y.da Anadolu Moğol umumi valilerinden
Samagar Noyan yazları Yabanlu’da (Pazarören) oturmaktadır.
Pazarören’in 10 km batısında bulunan Samagar köyü (Samağır)
muhtemelen onun adını taşıdığı gibi köyün güneyindeki dağ da
aynı ad ile anılır. Dirayetli ve aynı zamanda adil olan emirin bu
dağa gömülmüş olduğu söylenmektedir. Bugün burada orijinal
mimari yapıya sahip türbe de bulunmaktadır. Halkı şimdi bu köye
“Samağır” demektedir. Ancak Tahrir Defterlerinde ve umumi söyleniş şekli “Samagar”dır. Eski haritalarda da böyle yazılmıştır.

Taçin

Topsöğüt

“Yüksekte, tepede yerleşim yeri” manasındaki “Taçin” adı daha
sonra değiştirilerek bu köy içinden geçen ırmağın kenarında bulunan toplu söğütlerden dolayı “Topsöğüt” adı verilmiştir.

Kölete

Yünören

Eski adı olan “Kölete”, köyde koyun yünü eğrilen kirmenden yani
“köleter”den bozma bir kelimedir. Köyün yeni adı “Yünören” de
yakın anlamlıdır.

Künye-i KebirKine

Büyükkünye

Künye; kişinin adı, soyadı, soyu, mesleği vs. hakkındaki kayıttır.
Kebir, büyük anlamına gelmektedir.

Ivazhacılu

Ayvazhacı

Türkmenlerden Ivazhaculu cemaatinin ve Hacılı oymağının buraya
gelip yerleşmesinden adını almıştır.

Şeyhlü

Şıhlı

1905 senesinde Feke’den alınarak Develi’ye bağlanmıştır. Adını,
Horasan’dan gelip buraya yerleştiği kabul edilen bir şeyhten aldığı
yaygın kanaattir. Ancak Bozulus aşiretinin Boynu İnceli taifesinden
Şeyhlü cemaatinin buraya gelip yerleşmesinden adını almış olmalıdır.” Şeyhlü” adı zamanla “Şıhlı”ya dönüşmüştür.

Sendiremeke

Çayırözü

Köy eski adını, Bayındır boyuna bağlı “Sendiremeke” Yörük Türkmen taifesinin buraya gelip yerleşmesinden alır. Daha sonra köyün
adı değiştirilerek coğrafi yapısına izafeten “Çayırözü” denilmiştir.

Girenit

Çaylıca

Eski adı “Girenit” olup bu adı Moğolların Türkleşmiş Kireyit
boyundan aldığı tahmin edilmektedir.
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Kazlı Gömedi

Yeşilyurt

“Kazlı” adındaki Türkmen taifesinden adını alan bu köyün yeşilliği
bol olduğu için daha sonra “Yeşilyurt” olarak adlandırılmıştır.

Fraktin

Gümüşören

“Fıraktı “sözcüğü tarla aralarına diken ve çalı çırpı ile yapılan parmaklık olup Türkçede küçüğüne “çit” ve büyüğüne “fırakdi” ve en
büyüğüne de “avlâ” denilmektedir. “Fıraktı yakınındaki in” anlamında, “Fıraktı” ve “in” ögelerinden türetilmiş, Türkçe kökenli bir
ad olabileceği düşünülebilir. “İn” kelimesinin kastettiği, kuşkusuz
burada bulunan kayaya oyulmuş barınaklardır. Köyün yakınında
Fıraktin Hitit kaya kabartması bulunmaktadır.

Pungu

Kılıçkaya

Pungu, sert, katı, eğilmez, bükülmez anlamındaki Pung’dan geldiği
düşünülmektedir. Şimdiki Kılıçkaya adını almasına sebep, köyün
yakınında bulunan kılıca benzer bir kayanın varoluşudur.

Meyilli Dere

Millidere

Coğrafi yapısından dolayı bu adı almıştır. Meyilli Dere zaman içinde “Millidere”ye dönüşmüştür.

Rumlu-Bakırdağı

Taşçı

Köyün ilk adı “Rumlu”dur. Zira Anadolu’nun genel adı “Rum”dur.
Sonra, dağlarında bakır madeni bulunduğu için “Bakırdağı”, daha
sonra ise coğrafi yapısına binaen “Taşçı” adı verilmiştir.

Tekbak

Tombak

Eski adı “Tekbak” olan köye coğrafi yapısından dolayı sonradan
“Tombak “denilmiştir.

Kiske

Yaylacık

Eski adı “Kiske” olan köyün adı değiştirilerek bir yayla bölgesi
olmasından dolayı “Yaylacık” denilmiştir.

Mataza-Madazı

Yazıbaşı

Tarihî adı “Mataz”dır. Sonradan adı, coğrafi konumundan dolayı
“Yazıbaşı’na çevrilmiştir.

Cibik

Yenihayat

Eski adı “Cibik”tir. Çubuk boyundan ismini almıştır. Zamanla
Çubuk boyu burayı terk etmiş ve bölge uzun müddet mezra olarak
kullanılmıştır. Sonradan yerleşime açıldığı için bu sefer adı “Yenihayat” olarak değiştirilmiştir.

Rumdiğin

Felahiye

İlçenin ilk adı Rumdiğin’dir. Bu adın kaynağı hakkında kesin bir
bilgi yoktur. Bununla birlikte “Rum (Diyar-ı Rum)” tabiri genel
Türk tarihinde Anadolu toprakları için kullanılmıştır. “Tek(g)in”in
boş arazi anlamını taşıdığı bilgisi ile “Rum -Tegin” adının zaman
içinde dönüşerek “Rumdiğin” olmuştur, denilebilir. Bu durumda
“Rumdiğin”in boş Anadolu toprak parçası olduğu anlaşılır.
1925’te “Rumdiğin” ismi değiştirilerek “Felahiye” yapılmıştır.
Felahiye 1926 yılında Kayseri ili merkez bucaklarından Güneşli
“Mancusun”a bağlanmıştır. 1930 tarihinde bucak olmuş ve 1957’de
de ilçe olmuştur.

Küçük Toraman

Kayapınar

Köy eski adını “Toramanlı” Türkmen taifesinden almaktadır.
Anlatılan bir rivayete göre Toramanlu cemaati, Bünyan-Yahyalı
köyünden ayrılarak bugünkü yerleşim yerlerine gelmiştir. Akdağ’ın
güneyi ve güneydoğusuna yerleşen cemaatten büyük kardeş, Kartal
Pınarı mevkiine yerleşirken küçük kardeş Safrantı Dağı’nın güney
yamacına yerleşmiştir. Büyük kardeş Büyük Toramanı, küçük kardeş ise Küçük Toraman köyünü kurmuştur. Küçük Toraman köyü
halkı 1964 yılında yaşadığı sel nedeniyle taşınma kararı alarak
1970’den itibaren şimdiki yerine yerleşmeye başlamıştır. Köyün
adını da coğrafi yapısından dolayı “Kayapınar” olarak değiştirmişlerdir. Aynı zamanda Toraman, Hınıs ve Elazığ da Türk yerleşim
yeri adıdır.

Kara Şeyh

Karaşıh

Köy halkının rivayetine göre köyün ilk kurucularından olan ve
burada türbesi bulunan Karaşeyh adlı bir din büyüğünden dolayı
köye “Kara Şeyh” adı verilmiştir.

Ziliftar

Silahtar

Halk arasında hâlen “Ziliftar” denilmektedir. Adının kaynağı hakkında kesin bir bilgi yoktur.
Köyün adı daha sonra değiştirilerek “Silahtar” olmuştur.

Boran

İncesu

İlçenin içinden akan ince bir derenin adına izafeten “İncesu” adı
verilmiştir. Eski kayıtlarda adı “Boran” olarak geçmektedir.
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Kanlı Çardak

Çardaklı

Kızılviran

Kızılören

Coğrafi bir addır. Kasabaya bu ismin verilmesi çevrenin toprak ve
taş yapısının kırmızı (kızıl) oluşundandır. Değişen adları aynı
anlamdadır: Kızıl+viran (ören)/Kızılören.

Viranşehir

Örenşehir

Değişen adları aynı anlamdadır.

Şeyh Çoban

Şeyhşaban

Halk arasında “Şeyh Şaban” ve “Şıhşaban” diye bilinen köyün eski
adı “Şeyh Çoban”dır. Köy bu adını Evliya Dağı diye adlandırılan
tepedeki “Emir Çoban” Türbesi ve Tekkesi’nden almış olmalıdır.
Köyün içinde bu tekke-türbeden başka kayıtlarda “Pehlivan Gazi
Zaviyesi”, halk arasında ise “Şeyh Şaban” Türbesi ve Tekkesi olarak bilinen bir tekke-türbe daha bulunmaktadır.

İmaret

Amarat

Mamur memleket veya yapı anlamına gelen Arapça “imaret” ismi
Cumhuriyet Dönemi’nde halkın söylediği şekliyle “Amarat” olarak
değiştirildi.

Dadasun

Akçatepe

Akçatepe’nin eski adı Dadasun’dur. “Dada” kelimesi Uygurcada
“baba” demektir. “Sun” sözü de “köy, şehir, türbe” anlamında
Uygurca bir kelimedir. Zeki Velidi Togan, “Kayseri civarında “sın”
sözü ile biten köy adları eski Uygurlardan kalmış hatıralar olsa
gerektir.” demektedir. Kayseri’de “sın” sözüyle biten köyler: Tavlusun (Tavlısın), Mancusun (Mancısın), Muncusun (Muncısın),
Dadasun (Tadasın).

Muncusun

Güneşli

Eski adı “Muncusun”dur. “Muncusun” Türkçe bir kelimedir.
“Muncu”, “boncuk” demektir. Hatta Büyük Atilla’nın halasının da
adıdır. Sonundaki “sun” ise Türkçe “şehir, türbe, köy” manasındadır. Yine “muncu” kelimesiyle ilgili bir görüşe göre muncu,
“Mançu” kelimesinden gelmektedir. Mançular, Çin’e giderek siyasi
mevcudiyet göstermişlerdir. Anadolu’ya yapılan Moğol istilası ile
bunlardan bir grup buraya gelerek yerleşmiş olmalıdır.
Mançu+ sun= Mançusun = Mançuların köyü, yeri.

Horsana

Buğdaylı

“Horsana” “Horsanos” çok eskiye dayanan adlardan biridir. Felahiye ilçesi Silahtar köyü yakınında bu adla anılan bir kale bulunmaktadır.

Zırva

Doruklu

Eski adı Zırva’dır. “Zirve”, tepe anlamına gelmektedir. Daha sonra
köyün adı değiştirilerek “Doruklu” olmuştur. Her iki ad da aynı
manaya gelmektedir.

Sarı Danişmend

Elmalı

Eski adı Sarı Danişmend olup buraya gelip ilk yerleşen aşiretin
adıdır.

Eğin-Eyimli

Eyim

Eski adı “Eğin” ve” Eyimli” olarak geçer. “Eğin”; sırt, arka anlamında olup bir Türkmen oymağının adıdır.

Hasanalp

Hasanarpa

“Hasan Alp” adından bozulmadır.

Karaev-Karaiv

Karahöyük

Karaevli Oğuz boyu Türkmenlerinin buraya gelip yerleşmesinden
dolayı köye “Karaev/Karaiv” denilmiştir.

Uluköy-Ulumollahacı- Mollahacı

Mollahacı

Mollahacı köyü tarih boyunca “Uluköy”, “Ulumollahacı” ve “Mollahacı” olmak üzere üç isim kullanmıştır.

Vartan

Vatan

Eski adı “Vartan” olup XVI. yüzyılda Kayseri’de varlığını bildiğimiz aynı adla anılan Türkmen Yörükleri vardır.

Isbıdın-Ispıdın

Bağpınar

Eski adı Isbıdın (Ispıdın)’dır. “Isbıdın”, Türkçe “ıssı” ve “budun”
kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
Köy, bağları ve pınarları ile meşhur olduğundan ismi değiştirilerek
“Bağpınar” denilmiştir.

Salkuma

Gürpınar

Salkuma’nın ne anlama geldiği hususunda iki görüş vardır: Sal
(büyük) + kuma (Kumarlarla ilgili, Kumarlı adıyla bağlantılı) >Salkuma. Diğer görüşe göre “Üzüm salkımı” anlamında Kumanca bir
kelimedir. Köye, içinde bulunan ve çok gür akan pınardan dolayı
daha sonra “Gürpınar” denilmiştir.
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Nize-Niziyye

Güzelköy

Eski adı Nize (Niziyye)’dir. Nize; “mızrak” demektir.
Adı değiştirilerek coğrafi yapısının güzelliğinden dolayı köye daha
sonra “Güzelköy” denilmiştir.

Darsiyak

Kayabağ

Dar vadi anlamına gelen “Darsiyak” ismi, köyün kurulduğu coğrafya ile ilgilidir. Zira köy, bir vadinin iki yakasına kurulmuştur.
Köyün adı değiştirilerek yine coğrafi bir ad olan “Kayabağ” olmuştur. Ayrıca “sayak”, kayalık; “dar” ise yer, alan anlamındadır. Ad,
kayalık yer olarak da düşünülebilir.

Kiçi Bürüngüz

Küçük Bürüngüz

Eski söyleniş biçimi Kiçi Bürüngüs’tür. Kiçi, “küçük” anlamındadır. Bürüngüz ise Kayseri’ye yerleştirilen bir Türk aşiretinin adıdır.
24 Oğuz Türk boyundan biri olan “Büğdüz”ün değişmiş hâli olduğu da tahmin edilmektedir.

Cırlavuk

Mimarsinan

Eski adı “böcek yuvası” anlamındaki “Cırlavuk”, yabancı ad zannedilerek “Mimarsinan” olarak değiştirilmiştir.

Dimitre-Dimidere Turan

Farsça “Dim: yanak, çehre, yüz” isminden türetilerek “derenin
yüzü” anlamında “Dimidere” olarak kullanılmıştır. Zira burası,
Koramaz-Ağırnas Vadisi’nin yamaçları üzerine kurulmuş olup coğrafi bir addır. Daha sonra ad burada yetişen Yunus Bekir*’in 1916
yılında aldığı fermanla “Turan” olarak değiştirilmiştir.

Mancusun

Yeşilyurt

Eski adı “Mancusun” olan köye (bk. Dadasun-Akçatepe
açıklaması), tabiat yapısından dolayı “Yeşilyurt” adı verilmiştir.

Çukur-SirfeSariha (Zırha)

Özvatan

Eski adı “Çukur”dur. 1500 tarihli Tahrir Defterlerindeki kayıtlarda
Çukur’un ismi “Sirfe” olarak da geçmektedir. Selçuklu kaynaklarında, “Sariha” olarak geçer. İlçenin yakınında “sariha”dan bozma
“Zırha” adlı kale kalıntısı bulunmaktadır. Çukur, 1990 senesinde
ilçe olmuş ve ismi değişmiştir. İsmi ile ilgili dönemin siyasi partisi
(Anavatan) ve başkanı (Turgut Özal) ile ilişkin olduğu yönünde
değerlendirmeler bulunmaktadır.

Tok Aslan

Küpeli

Eski adı “Tok Aslan”dır. Bir Selçuklu emirine izafeten bu ad verilmiş olmalıdır. Daha sonra köyün adı değiştirilerek “Küpeli” denmiştir. “Küpeli” adlı Türkmen taifesinin varlığı bilinmektedir.

Urumkavak

Kavaklı

1926 Mübadelesi’ne kadar bu köyde Rumlar ile Müslümanlar bir
arada yaşamaktaydılar. Köyün adı da “Urumkavak” idi. 1926’da
Rumların Mübadele’yle gönderilmeleri ve yerlerine
Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan gelen Türklerin
yerleştirilmeleriyle birlikte köye “Kavaklı” denilmiştir.

Kemercilü

Kermelik

Kenar-ı Irmak nahiyesinde meskûn Türkmen Kemercilü cemaati
bilinmektedir. Köy, adını “Kemercilü cemaati”nden almıştır. Köyün
adı daha sonra “Kermelik”e dönüşmüştür.
Kerme (Hayvan gübresi, sertleşmiş toprak)+lik.

Dolaşa

Tuğlaşah

Şahanlar

Aslanbeyli

Köyün eski adı Şahanlar’dır. Buraya gelip yerleşenler içinde en
etkin sülale olan Şahinler’den dolayı köye “Şahinler” denilmiştir.
Halk ağzında Şahanlar’a dönüşmüştür. Daha sonra köyün adı
değiştirilerek Millî Mücadele’de Kilikya’da başarı gösteren bir
Kuva-yi Milliye kumandanı olan Aslanbey’in adına izafeten Aslanbeyli denilmiştir.

Cabe

Ayvacık

Köyün eski adı “karşılıksız bırakılan yer” anlamındaki “caba”dan
bozma Câbe’dir. Arapçada “tahsildar” manasında “câbe” ismi de
vardır.

Beserek

Başerek

Köye “Beserek”, “Beşerek”, “Başerek” denilmektedir. Beserek; 1.
Bir iki yaşında deve köşeği, 2. Tüylü, besili deve anlamındadır.
Köyde daha önceleri deve besiciliği yapıldığı için mi bu ad verilmiştir bilinmemektedir. Ancak aynı ilçeye bağlı Potuklu, Devederesi adlı köylerde bu hayvanın besiciliği yapıldığı için bu adlar verildiğine göre “Beserek” adının da bu hayvanla alakalı olarak verildiği söylenebilir. Beşerek adında bir yerleşim yerine Kırım’da da
rastlıyoruz.
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Toybuk

Esenköy

Eski adı Toybuk’tur. “Toyunbükü” de denilmektedir. Toy, düğün,
eğlence tertip edilen köşe anlamındadır.

Sindel

Kayabaşı

“Sindel”, Avşar oymaklarındandır. Aynı adla anılan bir köy
Bergama’da da bulunmaktadır. Kıbrıs’taki “Sinde” köyü de bu
oymağın yerleşmesiyle kurulmuş olmalıdır.

Oğgucular

Köşkerli

Köşkerli Dağı’nın eteğinde kurulu olan köy, adını bu dağdan alır.
Eski adı ise “Oğgucular”dır.

Karabudaklı

Kurttepe

Köyün eski adı “Kara Budaklı”dır. Receplü Avşarı’na tabi “Kara
Budaklı cemaati”nden adını almıştır.

Sıradan

Oğuzlar

Pöhrenk

Olukkaya

Köyün eski adı “Pöhrenk”tir. Topraktan yapılmış su yoluna, arkına
“pöhrenk” denilir. Köyün yeni adı olan “Olukkaya” ile hemen
hemen aynı anlamı taşır.

Karabaşlar

Paşalı

Köyün eski adı “Karabaşlar”dır. Receplü Avşarı Karabudak cemaatine tabidirler. Posof, Diyarbakır ve Birecik’te de “Karabaş” adında
yerleşim yeri bulunmaktadır.

Araplar

Tokmak

Tokmak köyü adını, Türkmenlerin Çavundur boyuna bağlı Tokmak
adlı obadan almıştır.

Gülabi-Koçcağız

Yarımtepe

Coğrafi addır. Buradaki tepenin özelliğinden adını alır. Köyün eski
adı ise (Kuşcağız da deniliyor) Gülâbi’dir. “Gülâbi, bundan 290300 sene önce Gülâbioğullarından Gülâbi Ağa tarafından
kurulmuş. Köy daha önce iki km kadar uzakta Koçcağız Dağı eteğinde “Koçcağız” ismi ile bulunmakta imiş.
Köyün bir kısım ahalisi 1293’te (1877) Artvin’den gelen göçmenlerdir.

Alâeddin

Alamettin

Alameddin adlı şahısla (Selçuklulardaki Kayseri Valisi Alameddin
Kayser gibi) alakalı olarak verilmiş olabilir.

Kızılcin

Gaziler

Eski adı Kızılcin olan kasabaya” Gazi” denmesinde I. Dünya Savaşı, İstiklâl Harbi ve Kore Savaşı’na katılıp da gazi olanların sayısının fazla olmasının etkisi vardır, denilebilir.

Karabekirli

Akin

Eski adı Karabekirli olup burada meskûn olan “Karabekirli” adlı
Türkmen taifesinden dolayı bu ad verilmiştir.

Burunviran

Burunören

Verilen iki ad da aynı anlamı taşımaktadır.

Büyük Hanifli

Keklikoğlu

Türkmen köyüdür. Eski adı “Büyük Hanifli” olarak bilinen köy
şimdilerde ikiye bölünmüştür. Bir bölümü “Keklikoğlu” köyü,
“Aşağı Hanif”; diğer yarısı ise “Sofumahmut” köyü, “Yukarı
Hanif” diye anılmaktadır. Köyün tamamı, Osmanlı Devleti zamanında iki Türkmen ailesinin (obasının/aşiretinin) buraya yerleşmesi
sonucu meydana gelmiştir.

Arıcıoğlu

Muratbeyli

Türkmen taifesi olan “Muratlı”dan ismini almıştır..

Küçük Hanifli

Sofumahmut

Mamudoğlu (nâm-ı diğer “Sofular”) Türkmen taifesi tarafından
kurulmuş olan bu köye, bu taifenin iki adının da birleşimi olan
“Sofumahmut” denilmiştir.

Köyyeri

Sarız

Sarız ilçesi adını, Sarız Çayı’nın uzantısı olarak oluşan ve yerleşimden evvel otlak yeri olarak kullanılan özlerin oluşturduğu çayırlıklarda yetişen sarı çiçeklerden almıştır. Evvelce “Sarıöz” adıyla
anılan ilçenin yöresi daha sonra “Sarız” olarak anılmıştır. Sarız adı
yörenin genel adı olup merkezinin adı ise “Köyyeri”dir. Daha önce
Pınarbaşı’na bağlı bir köy iken 1946 yılında ilçe olmuştur.
Burada “Saroz” adıyla Selçuklular zamanında para basılmıştır.

Çürük

Akoluk

Eski adı Çürük olan köye, doğu çıkışında bulunan bir pınardan
dolayı “Akoluk” adı verilmiştir.

Yalak

Yeşilkent

Deliküçükler

Ayranlık

Köy, eski adını Deli Küçcükler boyundan alır. Cumhuriyet’ten
sonra köyün adı değiştirilerek “Ayranlık” olmuştur.
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Hacı Veli-Hacıveller

Çörekdere

Eski adı Hacı Veli’dir. Halk arasında “Hacı Veller” diye bilinir.
Buraya gelip yerleşen Hacı Veli oymağından dolayı köye bu ad
verilmiştir. Köyün adı daha sonra değiştirilerek buradan akan dereye “çamurlu, çökülen, milek dere” anlamında “Çörekdere” denilmiştir ve köye de ad olmuştur.

Dardere

Darıdere

Halk ağzında “Dardere” zamanla “Darıdere”ye dönüşmüştür.

Mirza Ağa

İmirzağa

Köy, Mirza Ağa adlı kişinin önderliğinde kurulduğu için bu adı
almıştır. Yeni adı, yöre ağzındaki söylenişi ile “İmirzağa”dır.

Kara Kilise

Karayurt

Eski adı “Kara Kilise”dir. Burada bulunan Kara Kilise’den adını
almıştır. Sonradan adı değiştirilerek “Karayurt” olmuştur.

Kuruca Ördekli

Ördekli

Deştiye

Tekneli

Köyün eski adı Deştiye olup “çöl, bozkır, ova, boş yer” anlamındaki “deşt”ten gelmektedir. “Tekneli” ismi ise 1980 yılında köye
yapılan su teknesi nedeniyle verilmiştir. Daha önceleri Pınarbaşı
ilçesine bağlı bir köyken 1946 yılında Sarız (Köyyeri) köyünün
ilçe olmasından sonra Sarız ilçesine bağlanmıştır.

Esirik

Yaylacı

Eski adı “Esirik” olup “Esrik”, sarhoş, kendinden geçme anlamındadır. Esirik aynı zamanda “rüzgârlı” anlamındadır.

İsbile-İspile

Başakpınar

1963’te ismi “Başakpınar” olarak değiştirilmiştir.

İstafana-Reşadiye

Erciyes

Eski adı “İstafana” iken sonradan Sultan Reşad’ın adına izafeten
“Reşadiye” adını almıştır. Daha sonra yine adı değiştirilerek Erciyes Dağı’ndan esinlenerek “Erciyes” denilmiştir.

Zincirli Dere

Zincidere

Zincidere = Karadere manasındadır. Kasabanın etrafında çok sayıda dere vardır.

Dikir

Çatakdere

Coğrafi bir addır. Eski adı ise “Dikir”dir.

Virancık

Örencik

Eski adı “Virancık”tır. 1484 tarihindeki Kayseri’ye gelip yerleşen
Yörükler arasında “Virancık” adlı cemaate rastlıyoruz. İskân yeri
ise Malya nahiyesidir. Bilindiği üzere ören ile viran bazen birbiri
yerine kullanılabilmektedir. “Virancık” olan köye daha sonra
“Örencik” denilmesi de bundan dolayı olsa gerek.

Mengicek-Vengicek

Yazılı

Köyün eski adı “Vengicek” diye bilinmektedir. Bu adın
“venk”=kilise’den geldiği zannedilerek değiştirilmiş olmalıdır.
Oysaki Vengicek köyünün eski adı “Mengicek” olup Anadolu’nun
Türkleşmesinde önemli bir role sahip olan Mengücek Beyliği’nin
adından gelmektedir.

Maraşak-Maraçak-Maracak

Yazyurdu

Eski adı Maraşak (Maraçak-Maracak)’tır. Bu havaliye yerleştirilen
“Maracak” adlı cemaatten adını alır. Bu cemaat ise adını 1500’de
hayatta olan Ali Maracak’tan almıştır.

Göstere- KustereKöstere

Tomarza

İlçe, Osmanlı Devleti zamanında Tomarza, “Kustere” (Göstere)
adını almış ve kayıtlarda “Köstere nahiyesi” olarak geçmektedir.
Bu ad ise Türk-İslam akınlarıyla birlikte buraya gelerek yerleşen
“Köstere Yörükleri”nden gelmektedir. Bu Yörükler, Dulkadirli
Türkmenlerinden olup Tomarza ve çevresinde birçok köy kurmuşlardır.

Tafköy-Özlüce

Dadaloğlu

Kasabanın bilenen en eski adı “Tafköy” olup Avşar boyuna bağlı
Taf obasından adını alır. 1972’de Tafköy adı değiştirilerek “Özlüce” denmiştir. Türkmenlerin Avşar boyundan olan meşhur ozan
Dadaloğlu’nun adına izafeten kasabaya “Dadaloğlu” denmiştir.

Kelgin

Alakuşak

Kokarkuyu

Aslantaş

Köy halkının içme suyu olarak kullandığı kuyunun suyu kokulu
olduğu için köye “Kokarkuyu” denilmiştir. Daha sonra köyün adı
değiştirilerek köy yakınında bulunan Aslan kabartmalı taştan
dolayı “Aslantaş” olmuştur. Bu taş, şu anda Kayseri Arkeoloji
Müzesi’nde bulunmaktadır.
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Kirikler

Büyükcanlı

Köyün eski adı “Kirik” olup sözlüklerde; sıpa, ufak kulaklı kara
keçi, ördek yavrusu, boza yakın renk, kısa kılçıklı başak, dört
köşeli buğday, kılçıksız toparlak buğday, sincap, bağ budama
bıçağı, gibi karşılıkları bulunmaktadır.
Ancak köyün adı daha sonra “Büyükcanlı” olarak değiştirilmiştir.
Burada bulunan bir obanın adıdır. Köyün hemen kuzeydoğusunda
“Küçük Canlı” köyü bulunmakta olup eski adı ise “Ali Ağalar”dır.
Bu köye yerleşen Halil Paşa’nın oğlu Ali Ağa’nın köyü anlamında
bu ad verilmiştir.
Bu köylerde bulunan yerleşik Aleviler, Şah İsmail’in komutanı
Çayan Han’ın kabilesindendirler (Kümbetir, Çayini, Avşar Söğütlü). Bu iki köyün adı değiştirilerek nüfus sayısı fazla olana
“Büyük Canlı”, az olana ise “Küçük Canlı” adı verilmiştir. Can,
“dost” anlamında olup çoğunlukla Alevi halkın kullandığı bir
tabirdir.

Çayanlar

Çayinli

Halk hâlâ köye “Çayanlar” demektedir. Çayan adında Ustacalu
oymağına bağlı hem bir oba hem de bir emir (Şah İsmail’in
kumandanlarından olan Çayan Sultan) bulunmaktadır. Ustacalu
oymağı,” Ulu Yörük” adı verilen, başlıca Sivas-Amasya-Tokat
bölgesinde yaşayan ve bazı oymakları Kırşehir’e kadar yayılan
büyük bir topluluğa mensup idi. Yurdumuzda “Çayan” adıyla
anılan birçok yerleşim yerine rastlamaktayız.

Cüregen

Çukurağaç

Eski adı “Cüregen”dir. Cüregen, Kırım Tatarcasında “yürümeye
yatkın, yürüyücü” anlamındadır. Moğolcada “güvey” manasındadır. Köyün adı daha sonra değiştirilerek “Çukurağaç” olmuştur.

Çulhacı

Çulha

Köyün asıl adı, “Çul, kilim dokuyan” anlamında Çulhacı olup
burada yaşayan Çulhacı obasından adını alır.

Kümbetir

Dağyurdu

Köyün adı değiştirilerek coğrafi bir ad olan “Dağyurdu” denmiştir. Köy bir dağ eteğinde kuruludur.

Mardin

Ekinli

Eski adı “Mardin”dir. Tahıl ağırlıklı bir köy olması ve ekinlerinin
fazlalığından dolayı köyün adı değiştirilerek “Ekinli” denmiştir.

MadrasonMadarasun

Göktepe

Eski adı Madrason’dur. “Madarasun” olarak da geçer.
Madara (kötü, sevimsiz)+sun (Köy, yerleşim yeri) = Madarasun
(Kötüköy) anlamındadır (bk. Dadasun-Akçatepe açıklaması).
Köyün adıyla ilgili başka bir tespit şudur: 1500 ve 1520 tarihli
Tapu Tahrir Defterlerinde Kustere Yörükleri arasında, Aşağı
Marason’da meskûn olan “Aşağı Marason” adlı bir cemaate rastlıyoruz. “Madrason” adının buradan gelebileceği düşünülmektedir.
Köyün adı değiştirilerek “Göktepe” olmuştur. Halk ağzında “Göğtepe” denilmektedir. Buradaki “göğ”, parlak yeşili ifade eder. Köy
yakınındaki tepenin yeşil olmasından dolayı köye bu ad verilmiştir.

Kötüköy

Güzelce

Harsa

Güzelsu

Eski adı “Harsa”dır. Harsa; kızgınlık, öfke, heves, dilsiz, ahraz
anlamlarına gelen Türkçe bir kelimedir.
Köyün adı daha sonra “Güzelsu” olarak değiştirilmiştir.

Nurvana

Işıklar

Eski adı “Nurvana”, Budizmin “kurtuluş” için kullandığı terim
olan “Nirvana”ya benzese de bir anlam birliği şüpheli görünmektedir. Köyün adı daha sonra değiştirilerek Nurvana’daki “nur”a
izafeten “Işıklar” olmuştur.

Karakilise

İcadiye

Eski adı “Karakilise”dir. Burada bulunan kara taştan yapılı kiliseden dolayı bu ad verilmiştir. Köy yeniden yapılandığı için “vücuda getirmek, yeniden bir şey meydana getirmek” anlamında
“İcadiye” adı verilmiştir.
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Trafşin

İncili

Eski adı “Trafşin”dir. Maraş’ın Afşin ilçesinden gelenler tarafından kurulduğuna inanılmaktadır.
Tur+Afşin=Turafşin (Trafşin). Selçuklu komutanı Afşin Bey’den
adını almıştır. Daha sonra köyün adına, Türk mizahının ünlü ustalarından olan İncili Çavuş’un, muhtemelen bu köyden, olmasından dolayı “İncili” denilmiştir. Eymür boyuna bağlı, Maraş Yörük
taifesinden “İncili cemaati” de bilinmektedir.

Persek

Kapukaya

Eski adı Persek’tir. Burada meskûn bulunan “Persek” adlı Avşar
boyundan adını alan köyün yeni adı “Kapukaya”dır. Köyün girişinde iki kayanın arası açılmış ve orijinal bir kapı görünümü arz
eder. Bu kayalardan dolayı köye “Kapukaya” denilmiştir.

Keprin

Köprübaşı

Eski adı Keprin’dir. Köyün toprağı kirs türü çürük topraktan olup
buna “kepir” denilir. Bu kirslerde açılan inlere ise “kepirin” denilmeye başlanmış ve köye de “Kepirin” adı verilmiş. “Kepmek”
Türkçede çökmek, yıkılmak anlamındadır. “Kepez” de buradan
gelmektedir. Zamanla bu ad “Keprin”e dönüşmüştür.
Köyün adı daha sonra değiştirilerek Zamantı Irmağı üzerinde ve
köyün hemen yanında bulunan köprüden dolayı Köprübaşı olmuştur.

Melikviran

Melikören

Viran=Ören, Melik=Hükümdar. Melikviran=Melikören

Taht-ı Kemer

Tahtakemer

Köyün adının aslı Taht-ı Kemer olup “Kemerin altı” anlamındadır. Burada bulunan kemerli bir yapıdan dolayı bu ad verilmiştir.

Köpekli

Turanlı

Eski adı “Köpekli”dir. Buraya gelip yerleşen “Köpekli” adındaki
Avşar cemaatinden adını almıştır. “Köpek” isminin Selçuklular ve
Beylikler Dönemi’nde şahıslara konulduğu ve hakaret anlamı
taşımadığı bilinmektedir.
Köyün adı daha sonra değiştirilerek bu köyden olan Demokrat
Parti Milletvekili Durdu Turan’a izafeten “Turanlı” denilmiştir.

Zelhin

Üçkonak

Eski adı “Zelhin”dir. Halk ağzında buna “Zelfin” denilmektedir.
Karapınar, Üçkonak ve Işıklar köyleri birbirlerine çok yakındır.
İleriden bu üç köye bakıldığında sanki büyük bir köyün üç büyük
evi (konağı) gibi görünür. Bu özelliklerinden dolayı Zelhin’e
“Üçkonak” adı verilmiştir.

Çilmeze

Yeşilbağ

Gazibendli

Yahyalı

Yahyalı’nın eski adı “Gazibendli”dir. “Gazi geçidi, gazi derbendi”
anlamındadır. İlçe, Anadolu’ya gelen Türk güçlerince kurulmuştur. Yahyalı Ulu Camii bahçesinde türbesi bulunan Yahya Ali
(Yahya Gazi), günümüze kadar gelen rivayetlere göre Yahyalı’nın
kurucularından birisi ve ilçeye adını veren kişidir.

Derebağı-Elmabağı (Kesteliç)

Derebağ

Köyün eski adı Kesteliç’tir. Kestel, Doğan Büyük Türkçe
Sözlük’te küçük kale, hisarcık, kastel ve çeşme; TDK web sitesinde dokumada çözgü ipliği, kınnap, kıl sicim olarak verilmektedir.
Özbekistan’ın başşehri Taşkent’in bir mahallesi “reyon”un adı
Kestel’dir. Türkiye’de “Kestel” adında Antalya, Aydın, Burdur,
Bursa ve Kütahya illerinde yerleşim birimleri vardır. Kestelli
(Kestellü) Türkmen taifesinin varlığı da bilinmektedir.
Şimdiki “Derebağ” köyü “Derebağı” ve “Elmabağı (Kesteliç)”
köylerinin birleştirilmesiyle (6 Haziran 1971) kurulmuştur. Derebağ kasabası XV. yüzyılda kurulmuştur.

Torun

Avlağa

Avlağa köyünün eski adı “Torun”dur. Torun Avşar cemaatinden
adını alır. Daha sonra adı değiştirilerek “Avlağa” olmuştur. Avla,
“çitin büyüğü; çevre, çerçeve; evin bitişiğindeki tarla; kuzu ağılı
(Develi, Kayseri, Yozgat)”. Ayrıca “avlanacak yer” anlamına da
gelir.
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İnderesi

Burhaniye

1884 senesinde Kafkasya’dan gelen Çerkezlerin bir bölüğü,
Adana’nın Mercimek köyüne iskân edilir. Ancak aşırı sıcak ve
sıtma hastalığı yüzünden başka bir yere nakledilme istekleri uygun
görülür ve Kafkasya dağlarını andıran Toroslar’da yurt aramaya
koyulurlar. Bugünkü dağlık bölgeyi seçerler. “İnderesi” denen bu
muhite yerleşirler, adını da “Burhaniye” koyarlar.

Divrikçakırı

Büyükçakır

Yahyalı’nın güney ucunda, Adana ile sınır olan köyün eski adı
“Divrikçakırı”dır. Yakınındaki “Divrik Dağı”ndan dolayı bu adı
almıştır. Büyükçakır köyü, eskinin en çok nüfuslu Varsak köyüdür.
Varsak köylerinin eski adları genellikle “çakır”, “çakırlı” olarak
geçmektedir. “Çakır” ismini bu sebepten dolayı almıştır. “Çakır”
aynı zamanda doğan, şahin cinsinden bir kuş adıdır.

Faraşa

Çamlıca

Eski adı “Faraşa”dır.1970’li yıllarda “Çamlıca” adını alan köy,
Zamantı kıyısındaki bir orman içi köyü olup bol sayıda ağaç ve
çam bulunmasından dolayı bu ad verilmiştir.

Horoz Pınarı-Ata- Çubukharmanı
türk Köyü

1960 yılından önceki adı Horozpınarı’dır. Köyün ırmağa doğru
açılan ve aşağı mahalle denen kısmında bulunan pınara, henüz köy
yerleşmeden önce, beyaz bir horoz gelir ve sabahları ötermiş. Yaklaşıldığında gözden kaybolan bu horoza bazı dinî sıfatlar yakıştırıldığı gibi çeşitli efsaneler de söylenmiştir. Bundan dolayı “Horozpınarı “olan köyün adı 1960 yılında “Çubukharmanı”, 1981 yılında
da “Atatürk Köyü” olarak değiştirilmiştir. En sonunda
“Çubukharmanı”na tekrar dönülmüştür.

Karamadazı

Çubuklu

Eski adı “Karamadazı”dır. Develi’nin şimdiki adı Yazıbaşı olan
köyünün eski adı da “Madazı” idi.
Daha sonra köyün adı değiştirilerek coğrafi bir ad olan “Çubuklu”
denmeye başlanmıştır.

Kalınkilise

Kirazlı

Eski adı “Kalınkilise”dir. 1960’lı yıllarda yetiştirdiği kaliteli kirazlardan dolayı “Kirazlı” adı verilmiştir.

Buzoluk

Kuzuoluk

Köyün kuzeyinde bulunan bir oluktan dolayı Buzoluk, ardından da
Kuzoluk adı verilmiştir. 200-300 sene önce kurulduğu belirtilen
köy, eskiden Niğde’ye bağlı idi. Sonradan Develi’ye bağlanılan
köy 1954’te Yahyalı’ya bağlanmıştır.

Taşpınar

Mustafabeyli

İlk yerleşim yeri bugünkü köyün kuzeyinde bulunan “Soğla” mevkii olup köyün eski adı da tapu kayıtlarında “Taşpınar” şeklinde
geçmektedir. Köyün adı daha sonra köyü kurduğu rivayet edilen
Mustafa Bey’e atfen “Mustafabeyli” olarak değiştirilmiştir. Taşpınar, Kayseri’de halı-kilim dokunan merkezlerden biridir.

Zencibar- Zengibar-DerevliyeDeveli Karahisar

Yeşilhisar

İlçenin eski adı “Zencibar, Zengibar”dır. Burada bulunan hisarın
özelliğinden dolayı Zencibar (Zenci=Kara, baru=hisar,
zencibar=Karahisar) adını alır.
Emevîlerin buraya hâkim oldukları dönemde ise “Derevliye” adını
alır. Bir süre sonra ilçenin adı “zengibar”ın Türkçe karşılığı olan
“Karahisar” olur. Türkiye’deki diğer Karahisarlardan ayırt etmek
için buraya “Develi Karahisar” denilir. Ancak 1945 yılında adı yine
değişerek bu sefer “Yeşilhisar” denilmeye başlanır. Bu adı almasının sebebi ise ilçede bulunan tarihî “hisar” kalıntıları ile ilçenin
coğrafi olarak çok yeşil olmasıdır.

Gördeles

Doğanlı

Erdemesin

Erdemli

Önceki adı “Erdemesin”dir. Erdem+sin=Erdemesin (Erdemli,
değerli köy) (bk. Dadasun-Akçatepe açıklaması). Köyün adı daha
sonra değiştirilerek “Erdemli” olmuştur

Kesteliç

Gülbayır

Köyün eski adı Kesteliç’tir. (bk. Derebağı-Elmabağı, KesteliçDerebağ açıklaması) Aynı adla Yahyalı’da da bir köy olduğundan
karışıklığın önüne geçebilmek için 1960 senesinden sonra köyün
girişindeki güllü bayırdan dolayı adı, “Güllübayır” olarak değiştirilir. Köy, önceleri İncesu’ya bağlıyken daha sonra Yeşilhisar’a bağlanmıştır.
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Mavrıcan

Güzelöz

Eski adı “Mavrıcan”dır. Mavrı; ham, olmamış meyve, ham meyvenin buruk, ekşi, kekremsi tadı anlamındadır.
1950’de köyün adı değiştirilerek “Güzelöz” olmuştur. Adını, kurulduğu vadinin yeşilliğinden ve güzelliğinden alır (“Öz” denilen bağ
ve bahçelerin bulunduğu vadide bahçe tarımı yapılmaktadır).
İncesu’ya bağlı olan köy daha sonra Yeşilhisar’a ilhak edilmiştir.

Tıras

Kayadibi

Köyün ilk adı “Tıras” olup bu adı, yakınında bulunan bir tepeden
alıyordu. Daha sonra adı değiştirilerek coğrafi konumu itibarıyla
kayalıkların dibinde kurulduğu için “Kayadibi” olmuştur.

Sindel

Kovalı

“Sindellü” Oğuz boylarından Avşarlara bağlı bir aşiretin adıdır.
Develi’ye bağlı aynı adla bir yerleşim yeri (Sindelhöyük) ile
Kıbrıs’ta da yine aynı adla bir köy vardır.
Köyün ilk yerleşim yeri, şu anda Uluköy mevkii olarak adlandırılan yerde kurulmuş, adını da bu mevkide çok bulunan mahalli adı
“kova” olan bataklık bitkisinden almış ve “Kovalı” diye anılmaya
başlanmıştır.

Çiftlik

Ovaçiflik

İlk ismi “Çiftlik”tir. Horasan Türklerinden olan bir aile, suyu bol
ve merası geniş olduğu için buraya bir çiftlik kurmuştur. Ailesi
büyüyen ve başka ailelerin gelişiyle nüfusu çoğalan çiftlik, sonraları köy hâlini almıştır. 1567 yılında ismi “Ovaçiftlik” olarak değiştirilmiştir. Zira köyün kurulduğu saha büyük bir ova üzerindedir.

Eğri Kale

Yeşilova

Köy, önceleri “Höyük “ve “Büyüktepe “olarak bilinen tepelerin
eteğine kurulmuş ve adına da “Eğri Kale “denilmiştir. Zamanla
köylü bu yerleşim alanını terk edip şimdiki yere yerleşmiştir. “Eğri
Kale” ismi “Eğriköy” olarak telaffuz edilmeye başlanılmıştır.
Ancak 1967 senesinde “Yeşilova” olarak değiştirilmiştir.

Adı Değişmeyen Bazı Yerleşim Yerleri
İlçesi

Yerleşim Yerinin
Adı

Bünyan

Koyunabdal

Burada mezarı olan Kalenderi şair Koyun Abdal*’a izafeten bu ad verilmiştir.

Yağmurbey

“Yağmurbeyli” adındaki Türkmen cemaatinin buraya gelip yerleşmesinden dolayı köye
bu ad verilmiştir.
Eratna beylerinden Cafer Bey’in (1354-1355) vakfiyesinde Yağmurbey köyünden
bahsedilmektedir.

Develi (Everek)

Oğuzların Kınık boyuna bağlı Karakeçili aşiretinin Develi obasının buraya gelip
yerleştiği bilinmektedir.
Günümüzde “Yukarı Develi” diye bilinen yer ilçe merkeziydi. Ancak burası coğrafi yapısı itibarıyla fazla nüfusu taşıyamaması neticesinde XIX. y.y. ortalarında devlet idari
birimleri 3 km kuzeybatısındaki eski yerleşim yeri olan Everek’e taşındı. Kaza merkezi
kastedildiğinde “Everek”, nahiye ve köylerin hepsi birden kastedildiğinde ise “Develi”
denilmiştir. Ancak ilerleyen zaman içinde “Everek” unutulmuş ve “Develi” bütün ilçenin
adı olmuştur.

Sindelhöyük

Avşar oymaklarından “Sindellü” cemaatinin buraya gelip yerleşmesinden adını almıştır.
“Sin”; mezar, yerleşim yeri; “del”; üstü açık; “höyük”; tepe, ören; “Sindelhöyük”; üstü
açık yer, ören anlamındadır.

Çomaklı

Çomaklı (Çomak-Çomaklar-Çomaklı) adlı Yörükan taifesinin buraya gelip yerleşmesinden dolayı bu ad verilmiştir.

Epçe

Köy, adını buraya yerleşen Epçe Sultan adlı bir mana erinden almıştır.

Eşelik

Adını Eşenler (Esenli-Esinli-Eşinli) adlı Yörükan taifesinden almaktadır.

Kızık

Oğuzların Kızık boyuna mensup cemaatlerin buraya gelip yerleşmesinden dolayı köye
bu ad verilmiştir. Kayseri’de Kocasinan ilçesinde de olmak üzere aynı adlı iki yerleşim
yeri bulunmaktadır.

Köseler

1700 yıllarında Danişmendli Türkmenlerinden Afşar cemaatleriyle Bozulus aşiretinden
Köseli cemaatinin buraya gelip yerleşmesinden adını almıştır.

Kulpak

Bıçakçı obasının Kapaklı oymağının buraya gelip yerleşmesinden adını almıştır. Zamanla, halk ağzında “Kulpak”a dönüşmüştür. Kul+pâk-=Temiz insan olarak da ifade edilmektedir.

Develi

Yerleşim Yerinin Adı İle İlgili Bilgiler
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Sarıca

Buraya gelip yerleşen Sarıca (Sarıcalar-Sarıcalı) Türkmen Yörükan taifesinden adını
almıştır

Soysallı

Burada bulunan Soysallı adlı aşiretten adını almıştır. Adana-Osmanbeyli’den gelmişlerdir. Orada da bu adda bataklık bir mezra vardır

Şahmelik

Adını, “Şah Melik” ismindeki bir alperenden alır.
“Şah Melik Evladı” adındaki Türkmen taifesinin varlığı da bilinmektedir.

İsabey

Köy adını, buraya ilk gelip yerleşen Türkmen Beyi İsa Bey’den alır. Köyün bu adı alması ile ilgi şöyle bir rivayet vardır: Keser İsa Bey 1515 yılında Bozok Sancak beyi, 1540
yılında ise il valisidir. 1552 yılında Tebriz’de İran’la yapılan savaşta şehit düşer. Babasının yerine geçen oğlu Çerkeş Ahmet Bey, babası İsa Bey isminin yaşaması için yazlık
olarak kullanılan bu bölgeye “İsabeglü Karyesi” adını vermiştir. İsa Bey, Felahiye ve
çevresinde vakıf sahibidir.

Menteşe

Menteşeoğulları boyuna mensup bir grup Türkmen’in buraya gelip yerleşmesinden dolayı köye “Menteşe” adı verilmiş olabileceği gibi Ustacalu boyuna bağlı Şeyhler obasının
büyük emirlerinden Menteşe Sultan’dan dolayı da köye bu ad verilmiş olabilir.

Hacılar

İlçe, adını buraya gelip yerleşen “Hacılar” adlı Türkmen taifesinden alır. Anadolu’da
yaklaşık olarak elli kadar “Hacılar” adlı yerleşim yeri vardır.

Sakarçiftliği

“Tahir Ağa Çiftliği” adındaki çiftliğin etrafında gelişip büyüyen köyün yakınındaki
“Seher Dede Türbesi”nden dolayı Seher Çiftliği denilmiş ancak zamanla adı değişerek
“Sakarçiftliği” şeklini almıştır.

Süksün

Köy adını buraya gelip yerleşen “Süksün” adlı Yörük Türkmen taifesinden almıştır.

Sarıkürklü

Köy adını buraya yerleşen Sarıkürklü Türkmen taifesinden almıştır.

Tahirini

Köyün isminin Tahiroğullarından geldiği söylenmektedir. Hamurcu köyü yakınındaki
küçük göletin adı da “Tahar Gölü” olarak adlandırılmıştır. Yine Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1985’e kadar çevrede ünlenmiş ve ağalık yapan Taharlı Hacı Ağa’nın da varlığını
bilmekteyiz. Köyün adı, köydeki inler ile bu Tahiroğullarına izafeten “Tahirini” olmuştur.

Alagöz

Türk-Moğol topluluklarının oymak adlarından biridir.

Himmetdede

Adını, “Himmetdede” adlı bir yatırdan alır.

Kuşçu

Buraya adını veren özellik; Osmanlı Dönemi’nde merkeze avcı kuşların yetiştirildiği
Doğan-Şahin- Çakır Mukataalarından (bir çeşit devlet çiftliği) biri olmasıdır.

Barsama
(Çavuşağa)

Barsama adında nane gibi güzel kokulu bir bitki vardır. Yemeklere katılır. “Marsama”
da denilir. Farsçada “süsember” dedikleri bitki budur. Köy, ismini buradan alır. Daha
sonra köyün ismi “Çavuşağa” olarak değiştirilmiştir. Ancak köylünün itirazı ile 2014
yılında tekrar “Barsama” ismine dönülmüştür.

Yemliha

Bölge ağzında “Yamula” adıyla anılan yer. Adını Türkmen cemaatlerinden Yemliha-i
İslamlı cemaatinin buraya yerleşmesinden alır.
Ayrıca Ashâb-ı Kehf’ten birinin adı da “Yemliha”dır.

Çevril

Buraya gelip yerleşen Çevril cemaatinden adını almaktadır.

Dadağı

Kayıtlarda Kayseri’de Ahmet Fakih cemaatinin bir bölüğü olan Dadağı cemaatine rastlamaktayız.

Düğer

Oğuzların Döğer boyuna mensup Türkmenlerin buraya gelip yerleşmesinden adını
almıştır. “Kalın, sağlam” anlamında bir Oğuz boyunun adıdır.

Eski Ömerler

Buraya gelip yerleşen aşiretin adıdır.

Gömeç

Oğuzların Beydilli boyuna mensup “Gömeç” adlı aşiretin buraya gelip yerleşmelerinden
dolayı bu ad verilmiştir. Gömeç, ayrıca Selçuklularda bir yemek adıdır.

Hasancı

Buraya gelip yerleşen aşiretin adıdır.

Salur

Oğuzların Salur boyuna mensup Türkmenlerin buraya yerleşmesiyle verdikleri addır.
Ayrıca Hisarcık’a bağlı bir mezra ile İncesu’ya bağlı bir mezranın da adıdır.

Yazır

Oğuzlara bağlı Yazır boyundan adını alır. XVI. yüzyılda Kenar-ı Irmak nahiyesine
bağlı köylerden biridir.
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Yuvalı

Oğuzların Yıva boyundan adını alır. Aynı zamanda Develi’ye bağlı bir mezranın adıdır.

Yüreğil

Yüreğir, Oğuz boylarında birisidir. Adana ve Maraş çevresine yerleşmiş bir Türk cemaati olup Kayseri’nin Yüregil köyü de bu cemaatin bir kolunun yerleşim sahası olmuş ve
söylenişinde zamanla (r) harfi (l) harfine dönüşmüştür.

Ağırnas

Kaynaklarda “Ağarnas – Ağırnas – Ağırnos” olarak geçen Ağırnas’ın bir ara adı Taşören
idi. Mimar Sinan’ın doğduğu köydür.

Tavlusun

Köyün adı yabancı ad zannedilerek değiştirilip “Aydınlar” olmuş. Ancak köyün adı
Türkçe olup anlamı ise kaynaklarda “Tavansun”dur. Tavan+sun= yüksekteki yer anlamındadır.
Halkın isteği üzerine köye yine eski adı verilmiştir.

Gesi

Bir ara “Bağyurdu” da denilen Gesi’nin yabancı bir ad olduğu düşünülerek “Gezi”ye
çevrilmiştir. Oysa “Gesi “Türkçe bir kelimedir. Hem bir Türk aşiretinin adı hem de Türklerde ordunun önünde keşif yapmak amacıyla giden askerî birliğe verilen addır. Hatta
Macaristan’a yerleşen Türk boylarından birinin adı da “Kesi”dir. Yine Kayseri’de XVI.
yüzyılda “Bâlâ Kesi” “Yukarı Kesi” adını taşıyan bir köy daha bulunuyordu.

Vekse
(Özlüce)

Eski ismi “Vekse” iken yabancı ad olduğu düşünülerek bir ara “Özlüce”ye çevrilmiş
ancak köylünün ısrarı ile tekrar “küçük yer, noksan, eksik” anlamındaki “Vekse” olmuştur. “Venkse “aynı zamanda küçük kilise anlamındadır.

Pınarbaşı-Aziziye

Eski adı “Pınarbaşı” idi. Ancak Sultan Abdülaziz’in tahta çıktığı sene (1861) Sivas’a
bağlı bir yerleşim alanı olan bu yere Sultan Abdülaziz’in adına atfen “Aziziye” denilmiştir. 1893 senesinde kaza olmuş, 1926’da da Kayseri’ye bağlanmıştır. İlçeye ilk adı olan
“Pınarbaşı” adı verilmiştir.

Pazarören

Burada Selçuklular Dönemi’nde ilk fuar olan Yabanlu Pazarı’ndan dolayı bu ad verilmiştir.

Avşar Potuklu

Pınarbaşı’na bağlı üç tane Potuklu (Avşar Potuklu, Büyük Potuklu, Küçük Potuklu)
köyü vardır. “Potuk”, deve yavrusuna denilmekte olup birbirine çok yakın olan bu üç
köyde de önceleri potuk besiciliği yapıldığı için bu ad verilmiştir.
Avşar köyü olduğu için “Avşar Potuklu” denilmiştir. İki köy ise büyüklüklerine göre
adlandırılmışlardır.

Büyük Karamanlı

Pınarbaşı ilçesine bağlı bir de Küçük Karamanlı köyü vardır. Bu iki köy, “Haliluşağı
(halk dilinde Halloğlu) köyleri” denilen yedi köy arasındadır. (Halloğlu köyleri: Büyük
Karamanlı, Küçük Karamanlı, Demircili, Akpınar, Kızılören, Hasırcı, Çamlıca). Bu
köyler Halloğlu’nun altı oğlu tarafından kurulmuştur. Her iki köyde Karamanoğulları
Avşar Türklerinden olan Halloğlu tarafından kurulduğu için boyunun adı olan Karamanlı, köylere ad olarak verilmiştir. Birbirine çok yakın-sınır olan köylerin biri, daha önce
kurulup büyüdüğü için Büyük Karamanlı adını almıştır. Diğeri ise buna göre daha küçük
olduğu ve sonradan kurulduğu için “Küçük Karamanlı” adını almıştır.

Dilciler

Dilciler köyü iki yerleşim yerinden oluşmaktadır. Eskiden bunlardan büyüğüne “Söğütlüviran”, küçüğüne “Kesrindilci” denmekteydi. “Dilciler” ismi ise büyük bir ihtimalle
sülale adıdır.

Fakıekinciliği

Yörede ise “fakih”e “fakı” denilmektedir. Geliri bir fakihe (fakıya) bırakılan ekinlik
arazi üzerine kurulduğu için köy, bu adı almıştır.

Kaman

Kuman ve Peçenek Türkmen adıdır. Köy adını Osmanlı Devrinde Malya nahiyesine
bağlı Kurt Uran kışlağında “hariced-defter” olarak kaydedilen Kaman cemaatinden alır.

Karahacılı

Recepli Avşarı içine karışmış Karahacılı oymağına mensup kişilerin buraya yerleşmesinden dolayı köye “Karahacılı” denmiştir.

Panlı

Aynı adla anılan Türk oymağından adını almıştır.

Şabanlı

“Şabanlı” adlı Türk aşiretinden adını almıştır.

Taşlıoğlu

Receplü Avşarı’na bağlı “Taşlu-uşağı” adlı cemaatten adını alır.

Yahyabey

Avşar büyüklerinden olan Yahya Bey’in bu köyü kurmasından dolayı köye “Yahyabey”
denilmiştir. Yahya Bey’in mezarı da burada olduğu için halk, köye “Yahyabey Mezarı”
da der.

Sarıoğlan

Bu yerleşim birimine “Sarıoğlan” denilmesinin sebebi, buraya ilk defa gelip yerleşen
aşiretin “Sarıoğlan” adında olmasından dolayıdır.

Tatılı

Buraya gelip yerleşen Tatlı (Tatılı-Tatalu) Türkmen taifesinden adını almıştır (Tatalı
cemaati Danişmendli aşiretindendir).
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Sarız

Kırkısrak

Binboğalar’ın yaylacılığa uygun olması nedeniyle çevrede at yetiştiriciliği fazladır.
Özellikle kıymetli kır donlu dişi atlarından dolayı köye bu ad verilmiştir.

Talas

Talas

Türkistan’da bulunan eski bir Türk şehrinin adıdır. “At yarışında, top ve çevgan oyununda çizilmiş sınır ve gerilmiş ip; fırtına” anlamına gelen “Talas” adında iki şehir vardır.

Sosun(Ortakavak)

Eski adı “Sosun”dur. Burada aynı adla anılan Sosun cemaatine rastlamaktayız. Köyün
adı daha sonra coğrafi yapısı itibarıyla değiştirilerek “Ortakavak” olduysa da tekrar
“Sosun” olmuştur.

Süleymanlı

Kayseri’de meskûn olan “Süleymanlı” adlı Türkmen cemaatinden adını alır.

Emiruşağı

Receplü Avşarı’na bağlı “İmiroğlu (Emiroğlu)” adlı obanın buraya gelip yerleşmesiyle
kurulan kasabaya bu obanın adına izafeten “Emiruşağı (Emiroğlu)” adı verilmiştir.

Bektaş

Buraya gelip yerleşen Bektaşlu cemaatinden dolayı köye “Bektaş” adı verilmiştir.

Hacıpaşa

Burada yaşayan Köstere Yörüklerine tabi “Hacıpaşalı” adındaki Türkmen cemaatinden
dolayı köye bu ad verilmiştir.
Aynı zamanda bu ad, XVI. yüzyılda Karaman valisi olup Tomarza ve çevresini vakfeden,
Kurşunlu Camii’ni yaptıran Hacı Ahmet Paşa’nın da adıdır.

İmamkullu

Adını burada meskûn bulunan” İmamkulu (İmamkulu Uşağı-İmamkulu Oğulları)” adlı
oymaktan alır. Aynı adla anılan Usalu Avşar obasından olan, Şah Abbas’ın ölümü esnasında Gâverûd hâkimi İmam Kulu Sultan da vardır.

Pusatlı

Oğuzların Kızık boyundan olup Köstere (Tomarza) nahiyesinde meskûn olan “Pusatlı”
cemaatinden dolayı köye bu ad verilmiştir. Pusat=Silah

Süvegenler

1483’de karye olan Sümengen (Büyük bir ihtimalle Süvegen) 1500’de cemaat olarak
zikredilmiş, 1518’den itibaren ise Şeyh Baraklu (Şeyh Barak) adıyla anılmıştır.

Şıhbarak

Kustere (Tomarza) nahiyesinde meskûn olduğunu bildiğimiz Şeyh Baraklı cemaatinden
adını almaktadır. Zamanla köyün adı “Şıhbarak” olmuştur.

Tatar

Buraya gelip yerleşen Pehlivanlı aşiretinden olan Tatar adlı cemaatten dolayı köye
“Tatar” adı verilmiştir. Aynı zamanda 1543’te Kayseri’de aynı adla anılan bir mahalle de
vardır.

Toklar

“Toklar”, Türkistan’da çok rastlanılan adlardandır. Türkistan’da Kundur Türklerinin,
Kırgızistan Türklerinin, Türkmenlerin ve Kazakistan Türklerinin “Tok” ve “Toklar” adını
taşıyan boyları vardır. Kayseri İli Özvatan İlçesi Küpeli köyünün eski adı da Tok Arslan
idi. Çin kaynakları Türk adını “Touk” olarak yazmış hatta ünlü Türk topluluklarından
Türkeşleri de “Tok eş (Touk Ech)” olarak adlandırmıştır.

Ağcaşar

Ağca (ak, beyaz, temiz)+şar (şehir)=Ağcaşar (Akşehir) olmuştur. Ağcaşar adında Tokat,
Niğde ve Erzurum illerinde de yerleşim birimleri vardır.

Balcıçakırı

Yahyalı’da bulunan altı “Varsak” köyünden biridir. Bilindiği gibi Varsaklar, büyük bir
Türk boyudur. Varsak köylerinin eski adları genellikle “çakır”, “çakırlı” olarak geçmektedir. “Çakır” ismini bu sebepten dolayı alan köye, güneybatısında bulunan ve hakkında
çeşitli efsaneler anlatılan “Balkayası”ndan dolayı da “Balcıçakırı” adı verilmiştir.

Delialiuşağı

Delialiuşağı (Eskiköy-Tellaluşağı) köyünün kuruluşu hakkında 250-300 yıllık bir tarih
gösterilmektedir. Mersin veya Antalya’dan geldikleri söylenen Deli Ali, Hacı ve Ömer
adlı üç kardeşin kaçakçı veya eşkıya oldukları, Hacı’nın Niğde ili Bademderesi kasabasına, Ömer’in Develi ilçesi Sarıca köyüne gittikleri, Deli Ali’nin burada kaldığı söylenmektedir ki köy, adını bu Deli Ali’den alır.

Denizovası

Etrafı biraz yüksek olan köyün bulunduğu kapalı vadi, kar sularının erimesiyle birkaç ay
suların altında kaldığından, “Denizovası” adı verilmiştir, coğrafi bir addır.

İlyaslı

XV. yüzyılda bölgede, “Abdal İlyas Zaviyesi”nin varlığı arşiv vesikaları ile doğrulanmıştır. Köyün adının buradan gelmesi ihtimali kuvvetlidir.
XVI. yüzyılda Yörük Türkmen taifesinden “İlyaslı cemaati” de burada yaşamaktadır.

Kapuzbaşı

Adını, hemen güneyindeki şelalelerin (Kapuzbaşı Şelaleleri) bulunduğu “karpız” denilen
karşılıklı dik ve yüksek kayalıklardan almıştır. Köyün 200 sene kadar önce kurulduğu
söylenmektedir.

Kocahacılı

Türkmen taifesinden Kocahacılı cemaati, XV. yüzyıl ortalarında burada yaşamaktadır.
Köy, adını bu cemaatten almıştır. Önce Develi’ye bağlı iken 1954’te Yahyalı’ya bağlanmıştır.

Tomarza

Yahyalı
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Tomarza’nın Kelgin köyünden gelen yedi hanelik bir grup tarafından kurulan köyün
temelini de bu aileler oluşturur. Bu ailelerin önderi olan Süleyman’dan dolayı köye
“Süleymanfakılı” adı verilmiştir.

Yuları

Buraya gelip yerleşen “Yuları (Buları)” adlı Yörükan taifesinden adını almıştır.

Araplı

Köy adını “Araplı” adındaki Türkmen taifesinden alır. Daha sonraları “Bozoklar” diye
adlandırılan ikinci bir aile yerleşir. Ürgüp ve Hacılar’dan gelen aileler ile köy, bugünkü
hâlini alır.

Büget

Köy, ismini hâlen özelliğini koruyan Yontma taşlardan yapılmış olan bir göletten almıştır. “Bed, sed, baraj” anlamına gelen “Büget” kelimesiyle adlandırılmıştır.

Keşlik

Keşlik; yağı alınmış yoğurttan ya da sütten yapılan peynir anlamındadır. Köyün kuruluş
tarihi çok eskidir. Mevcut tarihî kalıntılardan 1301 senesinde kurulduğu ancak daha
evvelinden burada bulunan mağaraların Hristiyanlar tarafından sığınak olarak kullanıldığı bilinmektedir. Aynı adla, Amasya, Bursa, Kastamonu ve Tokat illerinde de yerleşim
yerleri bulunmaktadır.

Musahacılı

Köy, adını Kınık boyuna bağlı Yahyalı taifesinin “Musa Hacılı” adındaki cemaatinden
almıştır.

Kaynakça: Sefure Deveci, “Kayseri’nin Tarihi Coğrafyası Üzerine Bir Deneme”, (Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans Tezi),
Kayseri 1998; Son Teşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimiz, İst. 1928; Abdulkadir Gül, Ali Rıza Özdemir, “Özel Rapor”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 18 Kasım 2013, PDF.
SEFURE DEVECİ ÇETİNKAYA

Kayseri’nin de bağlı olduğu Ankara vilayetinin 1893 tarihli Salnamesi içinde yerleşim yerlerini gösteren harita
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KAYSERİ’DE BASILMIŞ SİKKELER/
PARALAR
Kapadokya Krallığı* Dönemi’nde Basılmış Sikkeler/Paralar
Paranın icadından sonra devletler onu
basmak, baskı sayısını ticari kurallara
göre ayarlamak ve paranın halk arasındaki itibarını korumak için büyük hassasiyet göstermişlerdir. Çünkü para, devlet
olmanın birkaç şartından biri kabul edilmiştir. Para, bazı istisnaları hariç genellikle devletlerin başkentlerinde kurulan
darphanelerde çoğaltılmıştır.
İlk dönemlerde Sinope, Gaziura ve
Tyana’da darp edilirken Ariarathes IV,
babasının kurduğu Ariarathia’yı terk ederek başkent olarak seçtiği Mazaka’ya
taşınmış ve bu tarihte şehir darphanesi
kurulmuş, sikke darp edilmeye başlanmıştır (İÖ 220).
Kapadokya sikkelerinde altına hiç rastlanmamış olup temel tedavül sikkesi
gümüş drahmiler idi. Ufak paralarda ise
“oboller” ve bronz baskılar kullanılmıştır.
Gümüş sikkelerin darbı daima kralın
yetkisindeyken bronz sikkeleri basma
yetkisi o günkü yerel yöneticilerdeydi.
Sikkelerde kralın adı, kullandığı unvanlar, bazen darp yeri, “monogramlar”,
tanrı tasvirleri ve saltanat yılını gösteren
rakamlar bulunurdu.
Ariarathes IV’ün gümüş sikkelerin genel
olarak ön yüzlerinde sağa bakan diademli (soyluların başlarına bağladıkları şerit)
kendi portresi, diğer yüzünde de sola
dönük olarak ayakta durmakta olan
savaş tanrısı Athena; sol elinde çelenk
tutan, sağ elinde ise mızrak ve kalkan
bulunan Nike yer alır; iki tarafında Grekçe “Basileus – Ariarathes”, altta “Eusebios” yazılıdır. En altta da tarih bulunmaktadır.
Ariarathes’in bronz sikkeleri takriben 1,5
cm ve 3 gram ağırlıktadır. “Argaius Eusebeia (Mazaka)” baskılıdır. Bir yüzünde
sağa bakan, “diademli ve taçlı büst; diğer
yüzünde bir ok kutusu, iki tarafta “Basileus Ariarathes” yazısı bulunmaktadır.
Ariarathes IV’ün 57 sene krallık yaptıktan
sonra İÖ 163 tarihinde ölmesiyle oğlu
Mithiradates, “Ariarathes V Eusebeios
(saygılı) Pilopathor” (babasını seven)

Ariarathes IV Eusebeios Drahmi, 4,18 g,
33. Krallık yılında darp edilmiş (İÖ 188/87).
Darp yeri: Mazaka Eusebeia, ön yüzü:
diademli sağa bakan büst; diğer yüzü: Sola
dönük, ayakta Athena, elinde Nike, yazılar:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ
(BASILEUS / ARIARATES / EUSEBİOS), bir
monogram, alta: 33 (tarih).

unvanı ile kral olmuştur. Roma’ya ve
Helen kültürüne gönülden bağlı olan bu
kral da sikkelerini eski başkentleri Tyana
ve Mazaka’daki darphanelerde bastırmıştır. Şehrin “Mazaka” ismi yanında
babasının ve kendisinin unvanı olan
Yunanca “Eusebia” adı da kullanılmaya
başlanmıştır. Eusebeia’yı tapınak ve okullarla donatmıştır. Fakat Yunan medeniyetiyle birlikte Yunan ahlaksızlıkları da
bu topluma bulaşmıştır.
Ariarathes V iktidarı döneminde siyaseten olduğu gibi kültürel yönden de
Roma’ya tam anlamıyla bağlanılmış;
Mazaka, krallığın merkezi olmuş, ismi
“Eusebeia” olarak kesinleştirilmiş ve
önemli şehirler Helenleştirilmiştir. Krallık adına darp edilen sikkelerde bundan
sonra “Eusebeia” adı görülmektedir.

Ariarathes V Philopator AR (Gümüş)
drahmi, 4.17 g, baskı yılı: İÖ 130. Ön yüzü:
Kralın sağa bakan portresi; diğer yüzü: Sola
dönük olarak ayakta durmakta olan Athena
sol elinde çelenk tutan Nike’yi taşıyor, iki
tarafında ve aşağıda: ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ, önünde bir monogram var, altta: tarih ΓΛ (Krallık yılı 33).

Ariarathes VI Epiphanes (tanrının görüntüsü) adı ile halk tarafından tahta çıkarıldı (İÖ 125). 13 yıl kadar krallık yaptıktan
sonra Kapadokya asilzadelerinden Gordios adında biri tarafından öldürüldü. Bu
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kralın gümüş obolleri Mazaka/Eusebeia
baskılıdır. Paralarının bir yüzünde İranvari başlıklı bir portre, diğer yüzünde ise
sola doğru koşmakta olan bir koç resmedilmiştir. Üstte “Basileus”, altta ise “Ariarathes” yazıları yer alır. Drahmi ebatlı bir
gümüş sikkesinin bir tarafında yine geleneksel İran başlıklı bir büst yer alırken
diğer yüzünde, elinde Nike tutmakta
olan, oturan Athena figürü yer almaktadır. Grekçe “Basileus Ariarathes Philopator” yazılıdır ki bu sikkede hem geleneksel İran tarzı ve yeni Helen tarzı bir arada
yer almıştır.

Ariarathes VI Epiphanes İÖ 130-116/. AR
drahmi, 4.08 g. Ön yüzü: Başında İranlı
başlığı (tiara) ile sağa dönmüş bir büst, diğer
yüz: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑΡΑΘΟΣ ΘΕΟΥ
ΦΙΛΟΠΑΤΟ[ΡΟΣ] (APIAPA ters yazılmış),
Athena sola dönük olarak kalkana dayanmış
olarak oturmakta, ileriye uzattığı sağ elinde
defne dalı tutmakta.

Bu kralın son zamanlarındaki sikkelerinin tipi tamamen Helenleşmiş ve kral
daima diademli olarak fakat bazen sakalsız, bazen da sakallı olarak resmedilmiştir. Bu sikkelerin arka yüzleri ise Athena
figürü taşımaktadır.

Ariarathes VI Epiphanes, İÖ 130-116 AR
drahmi, 17 mm, 4.19 g. Ön yüzü: Ariarathes
VI’nın sağa bakan diademli büstü; diğer
yüzü: sağ elinde tuttuğu mızrak ve kalkana
dayanmış.

Çocuk kral Ariarathes VII, sikkelerinde
“Philometor” sıfatını kullanmıştır. Dayısı
Pontus Kralı Mithiradates tarafından
öldürülen bu kralın gümüş sikkelerinde
yine klasik form korunmakta, yazı olarak
“Basileus Ariarathes Epiphanes” ifadesi
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ve değişik monogramlarla altta krallık
tarihi yazılı harf bulunmaktadır.

Ariarathes VII Philometor, AR tetradrahmi,
16,58 g, darp yeri: Eusebeia. Ön yüzü: Sağa
bakan diademli bir portre; diğer yüzü: Bir
çelenk içinde sola bakan Athena ayakta, sol
elinde çelenk tutan Nike’yi tutuyor, İki
tarafında: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ
ΦΙΛΟΜΗΤΟΡΟΣ yazıları ve yine iki tarafta,
Ο −Λ harfleri mevcut.

Ancak bronz sikkelerinde yine IV.
Ariarathes’e kadarki gelenek devam ettirilerek başında Pers başlığı (tiara) olan
portre ve diğer yüzünde de sola koşmakta olan bir dağ keçisi veya bir kürsüye
oturan sağ elini kalkana dayamış Athena
yer almaktadır.
Daha sonra tahta çıkarılan Mithiridat’ın
oğlu Ariarathes IX, sikkelerinde “Ariarathes Eusebeias Philopator” (Babasını
seven kral Ariarathes) sıfatını kullanmıştır. Nitekim bu sevgisini göstermek için
babası adına bastırdığı ve babasının sikkelerinde kullandığı “ay-yıldız” figürünü
kullandığı bir tetradrahmisi vardır.
Çok çeşitlilik gösteren bu kralın sikkelerindeki bazı portrelerin ve özellikle kıvırcık saçlı, diademli ve burun kanatları açık
olanların babası Mithiridates VI’nın portresi olduğu tahmin edilebilir. Sikkelerin
arka yüzlerinde daima sola dönük bir
Athena tasviri, Athena’nın önünde çoğu
zaman bir, bazen de iki monogram, en
altta da krallık yılını gösteren harf bulunmaktadır.
Pontus Kralı Mithiridates’in ve damadı
Ermeni Kralı Dikran’ın (Tigranes ) çok
etkili müdahalelerine rağmen Roma
Senatosu tarafından kral ilan edilen Ariobarzanes I, sikkelerinde “Ariobarzanes
Philoromaios” (Roma dostu) sıfatını kullanmıştır. Ancak çok maceralı bir saltanat süren Ariobarzanes I’in sikkeleri
gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerine ait olmak üzere üç tiptir. Uzun ve
kesintili bir krallık döneminde farklı sik-

Ariarathes IX Philopator AR
drahmi, 4.08 g. Yılı: İÖ 87.
Ön yüzü: Başı diademli Ariarathes IX, ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ve
sol elinde mızrak ve kalkan
tutan Athena Nicephorus sola
doğru ayakta duruyor. İleriye
uzattığı sol elinde Nike’yi tutmakta, ayaklarının önünde bir
monogram var. En altta tarih
ΙΓ (13. Krallık yılı).

Ariobarzanes I Philoromaios AR drahmi, darp yılı:
İÖ 91. Ön yüzü: Ariobarzanes
I’in sağa bakan diademli
büstü; diğer yüzü: Ayakta
duran Athena’nın sol elinde
kalkan ve mızrak, sağ elinde,
Nike’yi tutmakta, yazılar:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΟΒΑΡZΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΡΩΜΑΙΟΥ, T şeklinde
monogram, altta: B (tarih: 2.
Krallık yılı).
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keler darp ettirmiş ve sonra yönetimi
oğlu Ariobarzanes II’ye devretmek
zorunda kalmıştır (İÖ 62).

Archelaos, İÖ 36-İS 17, 3.7
g, 18 mm. Ön yüzü: Diademli
bir portre; diğer yüzü: Ortada
zirvesinde kartal bulunan
sembolik Argeus (Erciyes), iki
tarafında: KAIΣA/PEIAΣ
yazısı ve altta: MZ (Mazaka)
harfleri. (Hem Kayseri ve hem
de Mazaka isimlerinin
kullanıldığı ilk sikke).

Archelaos İÖ 36- İS 17, AR
drahmi, Darp yeri: Caeseria,
Darp yılı: İÖ 15/14. Ön yüzü:
Sağa bakan diademli Herakles büstü; diğer yüzü: Ortada:
Herakles topuzu, çevrede
yazı ve KB ( 22. Krallık yılı ),
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΧΕΛΑΟΥ
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΣΤΟΥ

Aribarzanes II Philopator AR drahmi, 3.80
g, darp yeri: Eusebeia-Mazaka. Ön yüzü:
Ariobarzanes II’nin sağa dönük Diademli
başı; diğer yüzü: “ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΡΙΟΒΑΡZΑΝΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΥ” yazısı
ile Athena ayakta sağa dönük, sol elini
mızrak ve kalkanına dayamış, sağ elini ileriye uzatmış Nike’yi tutmakta, Nike ise yine
sağa dönük vaziyette, elinde çelenk tutmakta, altta: H (tarih: 8. Krallık yılı) (Nadir).

Aribarzanes II de sikkelerinde “Philopator” (babasını seven) unvanını kullanmıştır. 10 sene kadar iktidarda kalan bu kralın sikkeleri gayet nadir olup genellikle
krallığının sekizinci yılı tarihlidir. Sikkeleri klasik olarak Nike’yi tutmakta olan
Athena ve diğer tarafta ise kendi diademli portresi yer almaktadır.

İÖ 35 yılında öldürülünce yerine Archelaos getirilmiştir. Bu kralın bilinen drahmileri 4-5-6 krallık yıllarına aittir. Klasik
tarzda olan gümüş sikkelerinde kral
sakallı ve bıyıklı, başı diademli ve sağa
bakan şekildedir. Diğer yüzde ise Ariarathes IV’ten beri kullanılan Athenalı tip
devam etmektedir.

Ariarathes X Philodelphos. Ön yüzü: Ariarathes X’un sağa dönük, diademli, bıyıklı ve
sakallı başı; diğer yüzü: Athena sola dönük,
sol elini mızrak ve kalkanına dayamış, öne
ve ileriye uzattığı sağ elinde sağa yine sağa
dönmüş, Nike sağ elinde çelenk tutmakta,
önünde, küçük bir asker var. Yazılar: üstte:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ, sağda: ΑΡΙΑΡΑΘΟV, solda:
ΕVΣΕΒΟVΣ ΚΑΙ, altta: ΦΙ ΛΑΔΕΛΦΟV
(Basileos Ariarate Eusebeios Kai Piladelpos).

Ariobarzanes III Philoromoius AR drahmi,
4,18 g. Ön yüzü: Ariobarzanes
Piloromaios’in diademli sağa dönük başı;
diğer yüzü: Athena Nikephoros sola dönmüş
olarak ayakta ve sağ elinde çelenk tutan
Nike, yine solda ay ile güneş, sağ üstte de
bir monogram var. Yazılar: ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΡΙΟΒΑΡZΑΝΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ

İO 36 yılında Kapadokya tahtına çıkan
son kral Archelaos zamanında Kayseri’nin “Eusebeia” ismi değiştirilerek “Caesareia” yapılmıştır. Şehrin Eusebeia adını
taşıyan son sikkesi “KE” 25 tarihli olup
İÖ 12-11 senelerine rastlamaktadır. “Caesareia” ismini taşıyan ilk sikke ise “HK”
28 yani İÖ 9-8 tarihini taşıdığına göre bu
aradaki zaman içinde yani İÖ 12 ile 8
arasında “Eusebeias Kaiserias” olarak
her iki isim de kullanılmıştır. Büyük ebatlı bronz sikkeleri çeşitlilik göstermektedir. Bir yüzlerinde miğferli portre yer
alırken diğer yüzlerinde ise ilk defa Erciyes figürleri kullanılmaya başlamıştır.

Aribarzanes II’nin öldürülmesinden
sonra yerine geçen kardeşi, “Ariobarzanes III Eusebes Philoromoius” (Aribarzanes Romayı seven kral) unvanını kullanarak sikke darp ettirmiştir. Gümüş drahmilerin ön yüzünde bazen kısa ve bazen
de uzun sakallı ve bıyıklı portresi, diğer
yüzde ise klasik olarak Athena resmedilmiştir.
Aribarzanes III’ün kardeşi olan Ariarathes X Eusebeios Philodelphos (İÖ 42-35)

Roma Dönemi’nde Basılmış Sikkeler /Paralar
Eusebeia’da basılan ilk paralar Kapadokya krallarına ait iken İÖ I. yüzyıldan itibaren Roma ile yakın diplomatik ilişkiler
kurmaya başlayan Kapadokya Krallığı,
son kral Arcelaos Dönemi’nden itibaren
başkent Eusebeia’da (Caesarea) Helenistik tipten vazgeçip Roma tarzı sikkeler
basmaya başlamıştı. Nihayet Kapadokya
Krallığı’nın sona ermesi (İS 17) ve bu bölgede Tiberius’un himayesine alarak yetki
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verdiği Germanikus tarafından Roma
eyalet düzeninin kurulması ile Kayseri
darphanesi daha da aktif hâle gelmiştir.
Kayseri bu dönemde Küçük Asya’da ve
Kıbrıs’ta bulunan 334 darphanenin en
önemlilerinden biri olmayı sürdürür.
Tiberius (İS 14-37) ile başlayan ve Gordion III (İS 238-244) hükümdarlığı boyunca devam eden hatta Gallianus’a (İS 253268) kadar uzanan süreç içinde iktidara
gelen pagan imparatorlar tarafından
başta gümüş hemidrahmi, drahmi ve didrahmi, tridrahm ve tetradrahmi isimleri
verilen birçok kolonial sikke darp ettirilmiştir.
Dört grupta toplanabilen Roma Sikkelerinin birinci grubu, tam tamına Roma
imparatorlarının gümüşleri tarzında olup
Roma’nın Doğu siyasetinin ekonomisi
gereği olarak bastırılan sikkelerdir. Literatürde “Caesarea sikkeleri” adıyla bilinen bu sikkeler, Latince yazılı ve Roma
denarilerine eş değerdedir. Bu sikkelerin
en önemlisi İS 32 tarihinde bastırılan
Tiberius ve Drusus adına her ikisinin
portresi bulunan gümüş sikkedir. İkinci
grup “eyalet sikkeleri” olarak tanınan
drahmi ve katlarından oluşan sikkelerdir.
Bunların ön yüzlerinde imparator veya
eşinin sağa bakan büstleri bulunmakta ve
unvanları Grekçe yazılmaktadır. Diğer
yüzlerinde ise çoğu zaman Erciyes’in çok
değişik şekilleri ve üzerinde tanrı veya
tanrı Zeus’u sembolize eden kartal veya
yıldız figürleri yer almaktadır. Üçüncü
grubu bronz sikkeler teşkil eder. Bunlar
Kayseri darphanesinin yanında bazen
Tyana ve Kybistra darphanelerinde de
darp edilmişlerdir. Kayseri baskıları ikinci gruptaki eyalet sikkeleri tarzındadır.
Diğer yüzlerinde ise şehrin unvanlarını
ve önemli olayları belirten ibareler yer
alır. Dördüncü gruptakiler ise bir nevi
hatıra veya önemli bir olayı belgeleyen
sikkeler olup duble sestertius ve madalyon görünüşünde idiler. Mesela Gordianus III ve karısı Trankulliana’nın Kayseri
surlarının yapılışı üzerine bastırdıkları ve
üzerinde “entix” (sur) yazılı sikke bu türe
örnektir.
Roma imparatorları için tapınak yapılan
kentlere “Neokoros” unvanı verilmiş ve
buralarda darp edilen sikkeler üzerinde

bu unvan “NE” harfleri ile belirtilmiştir.
Julia Domna, Severus Alexander, Gordian III ve Tranquilina’nın Kayseri baskılı
bazı sikkelerinde bu unvana rastlanır.
Aşağıda bazı örneklerini gösterdiğimiz
sikkelerin tamamına yakınında çeşitli
Erciyes figürleri yer almakta ve Caeseria
(Kayseri) adı kullanılmaktadır. Çünkü o
dönemlerde Pers ve Grek dinî inanışları
devam etmekte, Kayseri önemli bir metropol özelliği taşımakta ve Erciyes, dağ
kültü inanışına göre bizzat tanrı olarak ya
da tanrıların oturduğu mekân olarak
görülmektedir (Olimpios Dağı gibi). Zirvenin hemen altında bulunan ve duvarlarında henüz okunamamış Aramice olduğu zannedilen yazılar bulunan mağaranın, Erciyesli sikkelerin tamamında
özenle belirtilmiş olması buranın senenin belli zamanlarında tanrı adına ayin
yapılan, çok önemli bir kutsal mekân
olduğunu göstermektedir.
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Vespasianus, İS 69-79 AE
Bronz, 27 mm, 13,76 g. Ön
yüzü: İmparatorun sağa
bakan diademli büstü,
etrafında: AYTOKP KAICAP
CεBAC OYεCΠACIANOC;
diğer yüzü: Üç zirveli Erciyes
Dağı’nın büyük zirvesi üzerindeki bir tapınak üzerinde
ayakta Helios, etrafında: EΠI
M NεPA ΠANCA ΠPεCBEY,
altta: εT I (Yıl: 10).

Tiberius, İS 14-37 AR drahmi, 18 mm, 3,19
g. Ön yüzü: ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΑΙCΑΡΓ.COMC,
kralın defne dalı ile süslü diademli portresi
sağa bakıyor; diğer yüzü: ΘΕΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΥΙΟΣ , Erciyes Dağı’nın
tepesinde başında ışıklar saçan Helios bir
kürenin üzerinde ayakta duruyor ve bir
elinde asa, diğer elinde küre tutuyor. Ortada
kutsal mağara belirtilmiş.

Nero, İS 63-64 AR hemi drahmi, 1.96 g. Ön
yüzü: [NERO CLA] VD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GER [MA], Diademli Nero sağa
bakıyor; diğer yüzü: ET-I (yıl: 10) yazıları ve
Erciyes üzerinde ayakta Helios, bir elinde
asa, diğerinde küre tutmakta.

Titus, İS 79-81 AE 18 mm.
Ön yüzü: Diademli Titus,
AYTOKPATWP TITOC KAICAP CEBAC; diğer yüzü:
ΕΠΙ Γ........, aşağıda: ΕΤΓ
(yıl: 3 =İS 81), Erciyes üzerinde çelenk.
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Domitian, 81-96. didrahmi AR; 20-22 mm;
6.76 g. Ön yüzü: İmparatorun sağa bakan
diademli büstü, etrafında: AYT KAI
ΔOMITIANOC CЄBACTOC ΓЄΡΜ; diğer
yüzü: Erciyes’in üzerinde bir elinde asa,
diğer elinde küre tutan tanrı figürü, ЄTO-IΓ
(Yıl: 13 = İS 93-94) 3.
Hadrianus 117-138 drahmi
AR, 17-18 mm, 3.28 g. Ön
yüzü: İmparatorun sağa
bakan diademli büstü,
etrafında: ΑΔΡΙΑΝΟC
CЄΒΑCΤOC; diğer yüzü:
Üçüncü konsüllük yılı adına
zirvesinde üç yıldız bulunan
Erciyes, dağın ortasında kutsal mağara görülüyor,
etrafında: ΥΠΑΤΟC Γ ΠΑ….

Trajan 98-117. didrahmi AR, 20-22 mm,
6.81 g. Ön yüzü: Trajan’ın sağa bakan
diademli büstü, etrafında: ΑΥΤΟΚΡ ΚΑΙC
NЄP ΤΡΑΙΑΝω ΑΡΙCΤω CЄΒ ΓЄΡΜ ΔΑΚ;
diğer yüzü: Ağaçlarla çevrili alışılmadık bir
Erciyes figürü, ortada: yine kutsal mağara
var, etrafında: ΔΗΜΑΡΧ ЄΞ ΥΠΑΤO ς (7.
Konsüllük yılında bastırılmış).

Trajan 98-117. Didrami AR, 19-21 mm, 6.89
g. Ön yüzü: Trajan’ın sağa bakan diademli
büstü, etrafında: AYT KAI NЄPOYAC
TPAIANOC CЄBAC; diğer yüzü: Sembolik
bir Erciyes, zirvesinde sağ elinde bir küre
tutmakta olan Helios, etrafında: ΥΠΑΤ
ΔЄΥΤ.

Antoninus Pius 138-161
Drahmi AR, 18-19 mm, 3.47
g, AD 139. Ön yüzü:
İmparatorun sağa bakan
büstü, etrafında: ΑΥΤΟΚΡ
ΑΝΤ[ωΝΕΙ]-ΝΟC
CЄΒΑCΤΟC; diğer yüzü:
Erciyes, zirvede çıplak Helios,
zirvenin altında kutsal
mağaraya çelenk konmuş,
etrafında: ΥΠΑ-ΤΟC B (2.
Konsüllük yılında basılmış=İS
139).

Hadrianus 117-138 AR hemidrahmi. Ön
yüzü: Hadrianus’un diademli portresi, AYTO
KAIC TPAI ADPIANOC CEBACT; diğer yüzü:
ET-Δ (4. Yıl=İS 120) Zirvesinde Helios bulunan Erciyes Dağı.

Marcus Airelius 161-180 didrahmi, 6,8 g,
18 mm. Ön yüzü: İmparatorun sağa bakan
giyimli büstü, etrafında: AYTOKP
ΑΝΤπΝΕΙΝΟΧ CEB; diğer yüz: Ortasında
kutsal mağara bulunan Erciyes Dağı,
etrafında: YPATOC Γ. (3. Konsüllük yılı=İS
163).

Marcus Aurelius 161-180 AR Didrahmi,
6,8 g, 17 mm. Ön yüzü: İmparatorun sağa
bakan diademli portresi, etrafında: AYTOKP
ANTWNEINOC CEB; diğer yüzü: Zirvesinde
Zeus’u temsil eden altı köşeli yıldız bulunan
Erciyes Dağı ve ortasında kutsal mağara
ΥΠΑ-ΤΟC Γ (3. Konsullük yılı=İS 163).

Lucius Verus 161-169 Didrahmi AR, 20-21
mm, 5.93 g. Ön yüzü: İmparatorun sağa
bakan büstü, etrafında: ΑΥΤΟΚΡ ΟΥΠΡΟC
CЄΒΑCΤΟC; diğer yüzü: Zirvesinde Zeus’u
temsil eden sekiz köşeli yıldız ve kutsal
mağara yerinde çelenk bulunan Erciyes
Dağı, etrafında: ΥΠΑ-ΤΟC. B. (2. Konsullük
yılı=İS 161).

Lucius Verus 161-169 AR didrahmi. Ön
yüzü: İmparatorun diademli sağa bakan
büstü etrafında ΑΥΤΟΚΡΟΥΠΡΟC
CEΒΑCΤΟC; diğer yüzü: Erciyes Dağı
zirvesinde Helios ayakta duruyor. Bir elinde
asa, diğer elinde küre tutuyor. Erciyes’in
ortasındaki kutsal mağara çelenk olarak
gösterilmiş, etrafında: Y ΠA TOC. B (2. Konsüllük yılı =İS 161).
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Commodus 177-192 AR didrahmi. Ön
yüzü: İmparatorun sağa bakan defne
diademli büstü, ΤΜΛVIΚΟΜΟ ΛΝΤ W NINOC; diğer yüzü: Etekleri ağaçlarla kaplanmış
Erciyes’in zirvesinde Zeus’u temsil eden
yıldız, ortada kutsal mağara,

Commodus 177-192 AE sestertius. Ön
yüzü: İmparatorun sağa bakan giyimli büstü,
etrafında: COMMODVS ANTONİNVS AVG;
diğer yüzü: Bir sunak üzerinde Erciyes Dağı,
sunağın içinde: ETIA, etrafında: ΜΗΤΡΟΠ
ΚΑΙCΑΡΙΑC.

Septimius Severus 193-211 AR tridrahmi.
Ön yüzü: İmparatorun sağa bakan diademli
büstü, ΑΥΚΑΙΛCΕΠ CΕΟΥΗΠΟCΑΥΓ; diğer
yüzü: Eteklerinde ateşler yanan Erciyes’in
zirvesinde sağ elinde asa tutan Helios, ortada kutsal mağara, ΜΗΤΡΟΠ ΚΑΙCΑΡΙΑ,
altta: ΕΤ ΙΓ (Yıl: 13=İS 205).

Septimius Severus 193-211 AR drahmi.
Ön yüzü: İmparatorun defne diademli büstü,
AY KA ΛCΕΠΤΙ CEOYHPOC; diğer yüzü:
MHTPO KAICAPI, Erciyes’in zirvesinde
yıldız ile ortasında kutsal mağara ET 1Δ (yıl:
14 =206-207).
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Septimus Severius 193-211 AE sestertius.
Ön yüzü: İmparatorun sağa bakan diademli
büstü; diğer yüzü: Sağ elinde Erciyes
Dağı’nı tutmakta olan Fortuna, etrafında:
MHTPO KAICAPI, altta: ET Ω

Julia Domna, (Septimius Severius’un
Karısı) AR didrahmi. Ön yüzü: IOVLIA
DOMNA, CEBAC ΓΙ, sağa bakan büstü;
diğer yüzü: ΜΗΤΡΟΠΟ KAICAPIA, sunak
üzerinde Erciyes Dağı, zirvede Zeus yıldızı,
ortada: kutsal mağara, altındaki tarih: ET K
(Yıl: 20).

Pautella, Caracalla’nın karısı
AE sestertius. Ön yüzü:
Pautella’nın sağa bakan
büstü; diğer yüzü: Sunak
üzerinde Erciyes, zirvede
Zeus’u temsil eden yıldız,
etrafında: MHTROΠΟ KAIC.
Altta: ET Γ (Yıl: 3).

Caracalla 198- 217 AR tridrahmi. Ön yüzü:
İmparatorun sağa bakan taçlı portresi, ΑΥ
ΚΑΙ Μ ΑΥΡΗΛΙ−ΑΝΤΩΝΙΝΟC ΑΥΓ; diğer
yüzü: Sola dönük olarak Erciyes’in üzerine
oturan, belden yukarısı çıplak bir erkek
figürü (Jupiter), ΜΗΤΡΟ ΚΑΙCΑΡΙΑC
ΝΕΩΚΟ, altta: ET IH (Yıl: 18 = 216).

Caracalla 198-217 AR tridrahmi, 9,3 g. Ön
yüzü: İmparatorun sağa bakan diademli
büstü, etrafında: AYKAI MAYPHAIOC
ANTΩNINOCAYI; diğer yüzü: Erciyes, zirvede Helios, ortada kutsal mağara, etrafında:
MHTP KAICA NGΩ, altta: ΕΤ Ι ζ (Yıl: 17= İS
215).

Geta, 209-212 drahmi AR,
17 mm, 2.36 g, AD 211. Ön
yüzü: Geta’nı sağa bakan
diademli büstü, etrafında: ΑV
ΚΑΙ Π CΕΠ - ΓΕΤΑC [ΑVΓ];
diğer yüzü: Zirvesinde yıldız
bulunan ve sağında ikinci
zirve bulunan Erciyes Dağı,
ortasında: kutsal mağara,
etrafında: ΜΗΤΡΟ KΑΙCΑΡΙA
N / ЄΤ IΘ (Yıl: 19).
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Caracalla 198-217 AR drahmi. Ön yüzü:
Caracalla’nın sağa bakan büstü M AYPH
Antw [N KAI]; diğer yüzü: Zirvede altı köşeli
Zeus’u temsil eden yıldız ve dağın ortasında
bir çelenk ile kutsal mağarayı temsil eden bir
şekil MHTPOP [KAICAPI] A, ETE, (tarih: 5.
Yıl=İS 198).

Elagabalus, 218-222 Bronz AE, 25 mm,
12.01 g. Ön yüzü: İmparatorun sağa bakan
harmaniyeli büstü, etrafında: [ΑΥ] Κ Μ
ΑΥΡΗΛΙOC - ΑΝΤω[ΝЄΙΝ]; diğer yüzü:
Sunak üzerinde, zirvesinde kutsal mağara
bulunan Erciyes Dağı, etrafında: ΜΗΤΡΟΠ –
KΑΙCΑΡI, sunağın içinde: ЄΤ Δ (yıl: 4=İS
221).

Macrinus 217-218 AE. Ön yüzü:
İmparatorun sağa bakan diademli büstü,
OPE CE Makr; diğer yüzü: Etrafında:
MHTRO KAICA, ortada: iki sütunlu bir
tapınak içinde Erciyes Dağı, kutsal mağara,
altta: ET B (tarih: 2 =218).

Elagabalus 218-222 AE. Ön yüzü:
İmparatorun bol dökümlü, diademli sağa
bakan büstü, etrafında: AV KM AVPH Λ IOC
ANWNEIN; diğer yüz: Çelenkli bir sunak
üzerinde Erciyes ve zirvesinde yıldız, kutsal
mağara, MHTPO Π KAICAPIAC, ET Γ
(Tarih: 3=221).

Diadumenianus 217-218 AE. Ön yüzü:
İmparatorun sağa bakan giyimli büstü,ΜΟΠ
ΔΙΑΔ ΥV; diğer yüzü: MHTPO KAICAP, ortada: tapınak içinde Erciyes, altta: ET B
(tarih:2=218).

Severus Alexander, 222-235. Bronz AE.
25-26 mm, 11.18 g. Ön yüzü: İmparatorun
defne yaprağı diademi ile sağa bakan büstü,
etrafında: ΑΥ Κ CЄΟΥΗ – ΑΛΕΞΑΝΔ; diğer
yüzü: Dört atlı bir savaş arabası, yukarıda:
Erciyes Dağı[ΜΗ]ΤΡΟΠΟ ΚΑΙC[ΑΡΙΑC] /
ΝΕωΚΟ / ЄΤ Γ (Yıl: 3= İS 225).

Tranquilina (Gordian III’ün
karısı) AE. Ön yüzü: Sağa
bakan büstü, etrafında: CAB
ΤΡΑΝΚΥΛΛΙΝΑ ΑV; diğer
yüzü: Demet hâlinde bereket
sembolü buğday başakları,
etrafında: MHTP KAI B NE
ET-Z (yıl: 7=244).

Tranquilina (Gordian III’ün
karısı) AR gümüş, drahmi.
Ön yüzü: Sağa bakan büstü,
etrafında:
CABINIAΤΡΑΝΚΥVΛΙΝΑ ΑV;
diğer yüzü: Ortasında kutsal
mağaranın belirtildiği Erciyes
Dağı, etrafında: MHTPOKAICA BNE, altta: ET Δ ((Yıl: 4=
İS 241).

Elagabalus, 218-222 Bronz AE, 24-25 mm,
12.02 g. Ön yüzü: İmparatorun sola bakan
(çok nadir) diademli ve savaş elbiseli büstü,
etrafında: ΑΥ Κ Μ ΑΥΡΗΛΙ – ΑΝ[ ]; diğer
yüzü: Bir sunak üzerinde, zirvesinde kutsal
mağara bulunan Erciyes Dağı, sunağın
içinde: ЄΤ Γ (Yıl: 3=İS 220), etrafında:
ΜΗ[ΤΡ]ΟΠO – KΑΙCΑΡI.

Severus Alexander 222-235 AE. Ön yüzü:
İmparatorun sağa bakan diademli büstü, AV
K CEOVH ALEXANDR; diğer yüzü:
Başörtülü şehir tanrısı Tyche’nin başında taç
olarak Erciyes, etrafında: MHTPOΠ KAICARI.
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Türk-İslam Dönemi’nde Basılmış Sikkeler/ Paralar

Gordian III 238-244 Bronz AE. Ön yüzü:
Gordian’ın sağa bakan diademli ve giyimli
büstü, ΑΚΜ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟ C /; diğer
yüzü: Üstte zirvesinde çelenk bulunan Erciyes, çevresinde: Μ−ΗΤ−−ΡΟΠ ΟLΕW C
ΚΑΙCΑR ΕΝΤΙΧ ΒΝ, altta: ΕΤ Δ Tarih:
4=241).

Gordian III, 238-244 Bronz AE, 17mm, 3.92
g. Ön yüzü: İmparatorun defne yapraklı
diademli sağa bakan büstü, etrafında: ΑV Κ
Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟC; diğer yüzü: Bir
tapınak içinde Erciyes Dağı, etrafında:
ΜΗΤΡ – ΚΑΙCA, altta: ЄT ς (Yıl: 7= İS 244).

Gordianus III 238-244 AR Gümüş tridrahmi. Ön yüzü: İmparatorun sağa bakan
diademli büstü, etrafında:
AVKΛΙΜΑΝΤΓΟΡΔΙΛΠΟCCΘ; diğer yüzü:
Zirvesinde çelenk, ortasında kutsal mağara
bulunan üç zirveli Erciyes Dağı, etrafında:
ΜΗΤΡΟΠΚΑΙCΑΡΙΛ.., altta: ETOYCA, iki
yanda: B NE.
Kaynakça: Halit Erkiletlioğlu Koleksiyonu; Bono
Simonetta, The Coins of the Cappadocian
Kings, Fribourg 1977; Edward A. Sydenham, The
Coinage of Caesarea in Cappadocia 1978; Halit
Erkiletlioğlu, Kapadokya Krallığı ve Sikkeleri,
Kayseri 2015; Nezahat Baydur, Kültepe (Kaneş)
ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 1970; Selçuk Gür, Antik Sikkeler, İstanbul
1976; K. Kress, “Ex Münchner Münzhandlung”,
Auction 118, Munich 22 June 1961; www.wildvinds.com; www.provincial.cngcoins.com.
HALİT ERKİLETLİOĞLU

Danişmendliler
Malazgirt Zaferi’nden sonra Alp Arslan’ın
Orta Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdiği Melik Danişmend Gümüştekin
Ahmed Gazi, Niksar’ı kendisine merkez
yaparak Tokat, Sivas, Amasya, Kayseri,
Malatya civarında bir devlet kurmuş; bu
bölgenin İslamlaşmasını ve Türkleşmesini sağlayarak burayı ebedî bir Türk yurdu
hâline getirmiştir. Melik Gazi unvanını
alan Danişmendliler* hükümdarlarının
hatıraları destanlaşarak zamanımıza
kadar gelmiş, türbeleri evliya kabirleri
gibi ziyaretgâh olmuştur. Danişmendliler, ikinci hükümdarları Emir Gazi*’den
(Melik) itibaren Bizansça (Rumca) yazılı
bakır sikkeler bastırmaya başlamışlardır.
Kataloglarda devletin kurucusu Danişmend Ahmet Gazi’ye ait gösterilen
Rumca ibareli bakır paranın ona değil,
torunu Malatya Meliki Aynüddevle’ye ait
olduğu ortaya çıkmıştır.
Melik Emir Gazi’nin 1134 yılında ölümünden sonra ülke üç oğlu arasında taksim
olmuş, Kayseri ve çevresi büyük oğlu
Mehmed (Muhammed) Gazi’ye, Sivas ve
çevresi Yağıbasan’a, Malatya ve çevresi de
Aynüddevle’ye düşmüştür. Bu dönemde
Konya’da Anadolu Selçuklu Sultanı I.
Mesud bulunuyordu ve siyasi üstünlük,
Anadolu’yu bölüşmüş olan bu iki devletten, Danişmendlilerde bulunuyordu.
Kayseri’yi kendisine merkez yapıp burada şehrin ilk büyük camii olan Cami-i
Kebir* (Ulu Camii-Sultan Camii) ve
yanında bulunan (şimdi yıkılmış) Kayseri’nin ilk eğitim kurumu Melik Gazi
Medresesi*’ni yaptıran Melik Mehmed
Gazi*, eniştesi Sultan Mesud’la birlikte
Bizans, Haçlılar ve Ermenilere karşı,
babası ve dedesi gibi mücadelelerde
bulunmuş, hayatı bu şekilde gazalarla
geçerek 6 Aralık 1143’te vefat etmiştir.
Melik Mehmed Gazi, tebaasındaki Hristiyan halk ve bilhassa Bizans’la olan ticari
münasebet sebebiyle babası gibi tamamen Rumca ibareli bakır sikkeler kestirmiştir. Bunlarda paranın basıldığı yer ve
tarih yazılı değildir. Ancak devletin merkezi Kayseri olduğuna göre paralar da
burada basılmış olmalıdır.
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Zünnun’un Sivas’a geçtikten sonra bastırdığı paralar da bulunmaktadır.

Melik Mehmed Gazi Dönemi’nde basılan,
yaklaşık 30 mm çapında olan bu paraların ön
ve arka yüzünde Rumca yazı, tercüme olarak
"Bütün Rum ve Anadolu’nun Meliki Muhammed" yazılıdır. Bu para Kayseri’de basılmış ilk
İslami para olmaktadır.
(Y. İzmirlier Arşivi)

Melik Mehmed Gazi 1143 yılında vefat
edince yerine oğlu Zünnun geçti. Bu
hükümdar da Kayseri meliki olarak bilinmektedir. Zünnun’un Kayseri’deki
hükümdarlığına, buraları ülkesine katan
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan*
son verdi (1167). Zünnun da daha sonra
Sivas’a davet edilerek Danişmendlilerin
o toprağına hükümdar oldu ise de II.
Kılıç Arslan’ın Danişmendlileri 1175
yılında tamamen ortadan kaldırmasıyla
onun bu ikinci melikliği de son bulmuş
oldu.

Zünnun’un ilk döneminde bastırmış olduğu
yine darp yeri ve tarih yazılmayan, yaklaşık
30 mm çapındaki bakır sikkeler de merkez
Kayseri’de basılmış olmalıdır. Bunlardan
birinci tipin yüzünde ortada İmadeddin, etrafında Rumca yazı (isim ve unvanlar), arkasında ortada, "İbnü’l-Melik Muhammed", etrafında Rumca yazı bulunmaktadır.
(Y. İzmirlier Arşivi)

Anadolu Selçukluları
Konya merkezli Anadolu Selçukluları,
dördüncü hükümdarları I. İzzeddin
Mesud zamanında para bastırmaya başlayabilmiştir. Bu devlet zamanında Kayseri’de ilk para basımı II. Kılıç Arslan*’ın
oğlu Kutbeddin Melikşah* tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kılıç Arslan hayatta
iken memleketi 11 oğlu arasında taksim
etmişti. Bunlardan büyük oğlu Melikşah’a
Sivas ve Aksaray, diğer oğlu Nureddin
Sultanşah*’a da Kayseri verilmişti. Bu
şehzadeler burada babalarına bağlı olarak yarı müstakil bir hâlde idarede bulunuyorlar, imkân bulurlarsa melik unvanı
ile adlarına paralar bastırıyorlar, kitabelere isimlerini yazdırabiliyorlardı. Yılda
bir Konya’ya babalarına gidip ona hesap
veriyorlardı. Ancak Kılıç Arslan en küçük
oğlu Keyhüsrev’i kendisine veliaht (kendisinden sonra sultan olacak şehzade)
tayin edince buna önce büyük oğul Sivas
Meliki Kutbeddin Melikşah itiraz etmiş
ve babasına karşı isyana kalkışmıştır.
Melikşah önce, kendisine ait Sivas ve
Aksaray arasındaki Kayseri Meliki
Nureddin Sultanşah’ı ortadan kaldırıp
Kayseri’de ilk Selçuklu gümüş parasını
bastırmıştır. Daha sonra Konya’nın merkezini de ele geçirip babasını rehin olarak yanında tutmuş ise de küçük oğlu
Keyhüsrev ile birleşen II. Kılıç Arslan
ondan saltanatı geri almıştır. Bir müddet
sonra Kılıç Arslan 1192 yılında vefat edince vasiyeti gereği saltanatı, onun tayin
ettiği oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev* devralmıştır.

İkinci tip bakır parasının yüzünde, ortada, arslana binmiş, sağa doğru koşturmakta olan ve elinde bir silah bulunan
süvari tasviri, etrafında “el-Emir

İsfehsâlâr el-Âcil es-Seyyid el-Kebîr
İmâdü’d-dîn ”, arkasında ortada
“el-Melik Zünnûn b. Muhammed Seyf
Emîrü’l-Mü’minîn”, etrafında “Nâsıri’lİslâm Şiryâr Bek Çâbük-süvâr Meliki’lÜmerâ Ebû Şücâ” yazılıdır.

Kutbeddin Melikşah’ın Dönemi’nde basılan
ve çok nadir bulunan 2,8 gr ve 22 mm çapındaki gümüş sikkesinin ön yüzünde, ortada
daire içinde, “Lâ ilâhe illa’llâh Muhammedün
resûlu’llah, en-Nâsır li-dîni’llah emîri’lmü’minîn” [Tercümesi: Allah’tan başka ilah
yoktur. Muhammed Allah’ın elçisidir, Mümin-
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lerin emiri Nâsır li Dîni’llâh (Abbasi halifesi)];
etrafında, "Salla’llâhu (alâ) Muhammedin
resûli’llah, ersele bi’l-hüda ve dîni’l-hakki
li-yüzhirahû ‘ale’d-dîni küllih” (Kur’an 9/33’ten)
[Tercümesi: Salât Allah’ın resulü Muhammed’e
olsun. (O öyle bir Allah’tır ki Resulünü) hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak
için göndermiştir.]; arkasında ortada, “Erselehu bi’l-hakk Ebe’l-feth Melikşah b. Kılıç Arslan”, [Tercümesi: O (Allah), Kılıç Arslan oğlu
Fatih Melikşah’ı hak ile gönderdi.]; etrafında,
“Bismi’llâh duribe hâze’d-dirhem bi Kayseriyye sene selâse ve tis’în ve hamse-mie”. [Tercümesi: Allah’ın ismi ile bu dirhem (gümüş
para) Kayseri’de H 593 (M 1196) senesinde
basıldı.] yazmaktadır.

Melikşah’ın bu parasının H 594 (M 1197)
senesinde basılanının da olduğu bildirilmektedir. Melikşah’ın tarih ve darp yeri
olmayan, yüzünde süvari tasviri, arkasında gümüş parasındaki gibi ismi yazılı
bakır paralarının da Kayseri’de basılıp
basılmadığı belli değildir.
Kılıç Arslan’ın devleti aralarında taksim
ettiği çocuklarından birçoğu bu şekilde
para bastırmışlardır. Kayseri’de meliklik
(valilik) yapan oğlu Nureddin Sultanşah’ın
da parasının olması ihtimal dâhilindedir.
Ancak bunlardan herhangi bir örnek, bu
güne kadar bulunamamıştır.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev* I. Dönemi (H
588–595/M 1192–1198): Gıyaseddin
Keyhüsrev’in bu ilk saltanatında sadece
Konya’da basılan sikkeleri görülmüştür.
Konya’da saltanatta olmasına rağmen
büyük ağabeyin sahip olduğu Kayseri ve
Sivas’ta para bastırması tabii ki mümkün
değildi. Kayseri’de H 593 (M 1196) ve H
594 (M 1197) yıllarında adına para bastıran Kutbeddin Melikşah'ın, H 594 (M
1197) veya H 595 (M 1198) yılında vefatı
üzerine bu defa, aşağıda görüleceği üzere
diğer büyük kardeşi Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah ölen ağabeyine ait
olan Sivas ve Kayseri’yi ele geçirip Konya
üzerine yürümüştür.
II. Rükneddin Süleyman Şah Dönemi
(H 595–600 -M 1197–1204): Kutbeddin
Melikşah’ın ölümünden sonra bu defa
diğer büyük kardeşi Tokat Meliki II. Rükneddin Süleyman Şah 1197 yılında askerleri ile Kayseri üzerinden Konya’ya gelip
kardeşini burada muhasara etti. Neticede
Keyhüsrev anlaşma ile saltanatı ağabeyi-

ne devrederek çocuklarını alıp Bizans’a
iltica etti. Süleyman Şah’a ait olarak gösterilen H 593 (M 1196) tarihli Konya’da
basılmış sikkelerin tarihleri yanlış okunmuştur. Bunlar H 596 (M 1199) olmalıdır.
Süleymanşah’ın Hicri 595, 596, 597,
598, 599 ve 600 tarihlerinde yani saltanatının her yılında Kayseri darphanesinde basılmış paraları bulunmaktadır.

Süleyman Şah’ın bastırdığı, H 595 (M
1198/9) tarihli 3,14 gr ağırlığında ve 24 mm
çapındaki gümüş parasının yüzünde ortada
daire içinde, “es-Sultânu’l-Kāhir Ebü’l-feth
Süleymân b. Kılıç Arslan nâsıri Emiri’lmü’minîn” (Tercümesi: Halifenin yardımcısı,
Kılıç Arslan’ın oğlu Kâhir Sultan, Fatih Süleyman); üstte, “Ve hamse-mie” (ve 500), etrafında, “Ersele [resûlehû] bi’l-hüdâ ve dini’lhakki li-yüzhirahû ‘ale’d-dîni küllihi” (Kur’an
9/33), “duribe hâze’d-dinar Kayseriyye sene
hams ve tis‘în” [Tercümesi: Bu dinar (altın
para, altın kalıbı ile basıldığı için böyle çıkmıştır) Kayseri’de basıldı, sene doksan beş];
arkasında ortada, sağa dönük elinde üç çatallı mızrak olan başı hâleli süvari tasviri, etrafında, “Lâ ilâhe illa’llâh Muhammedün resûlu’llâh
salla’llâhü aleyh en-Nâsır li Dîni’llâh emîri’lmü’minîn” yazılıdır.
(Y. İzmirlier Arşivi)

Paralarda ismi geçen Nâsır li Dîni’llâh
Abbasi halifesi olup 1180-1225 yılları arasında Bağdad’da halifelik yapmıştır. Selçuklular manen bağlı oldukları Abbasi
halifelerinin isimlerini paralarına yazdırmışlardır.
II. Süleyman Şah zamanında Kayseri’de,
müze deposunda kırık kitabesi bulunan
ve saltanatının ilk yılı olan H 594 (M
1198) tarihli büyük bir bina (büyük ebattaki kitabenin birinci satırı kazınarak
silinmiştir) ile H 599 (M 1202/3) yılında
Kızılırmak üzerinde Tekgöz Köprüsü*
yapılmıştır.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev II. Dönemi
(H 601–608-M 1204–1211): II. Süleyman
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Şah kısa süren saltanatı sonunda vefat
edince yerine oğlu, küçük yaştaki III.
İzzeddin Kılıç Arslan sultan oldu. Fakat
emirlerden bir kısmı ağırlığını koyarak
İstanbul’da bulunan Keyhüsrev’i Konya’da tekrar tahta çıkardılar. I. Gıyaseddin
Keyhüsrev Bizans’la yapmış olduğu Alaşehir Muharebesi’nde şehit olana kadar
Kayseri’de, saltanatının hemen her yılında (H 601, 604, 606, 608 yılları) gümüş
ve tarihsiz bakır paralar bastırmıştır.

Kayseri’de karşı karşıya geldi. Fakat Keykavus üstün gelerek kardeşini hapsedip
saltanatına devam etti. 1220 yılında
Sivas’ta vefat etti ve orada yaptırdığı şifahane (hastane) içindeki türbesine defnedildi.
I. İzzeddin Keykavus’un Kayseri’de H
608 (M 1211/2) yılında 2.70 gr ağırlığında
ve 23 mm çapında gümüş sikke bastırmıştır. Bu paranın yüzünde, ortada kare
içinde, “el-İmâm en-Nâsır li Dîni’llâh
Emîri’l-mü’minîn”; etrafında, “Lâ ilâhe
illa’llâh Muhammedün Resulu’llâh”;
arkasında, ortada kare içinde,
“es-Sultânu’l-Gālib İzzü’d-dünyâ ve’ddîn Keykâvus b. Keyhüsrev”; etrafında,
“Duribe bi Kayseriye sene semân ve
sitte-mie” (608 senesinde Kayseri’de
bastırıldı) yazılıdır.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in II. Dönemi’nde
bastırdığı H 601 (M 1204/5) tarihli, yaklaşık 3
gr ve 23 mm olan gümüş paranın yüzünde
ortada, “el-Minnetü li’llâh (minnet Allah’adır),
en-Nâsır li Dîni’llâh emîri’l-mü’minîn”; etrafında, “Bismi’llâh duribe haze’d-dirhem bi Kayseriyye sene ihdâ ve sitte-mie” (Bu dirhem
Kayseri’de 601 senesinde basıldı.); arkasında, ortada, “es-Sultanu’l-muazzam Gıyasü’ddünyâ ve’d-dîn Ebü’l-feth Keyhüsrev b. Kılıç
Arslan”; etrafında, “Bismi’llâh hüve’llezî ersele Resûlehû bi’l-hüdâ ve dîni’l-hakki li
yüzhirahû ‘ale’d-dîni küllih” yazılıdır.

I. Alâeddin Keykubad Dönemi (H 616–
634-M 1220–1237): Ağabeyi I. İzzeddin
Keykavus’un erkek çocuğu olmadığı için
Anadolu Selçuklularının en büyük
hükümdarı sayılan I. Alâeddin Keykubad’ın canına kıyılmamış ve onun ölümünden sonra da Selçuklu tahtına çıkmıştır. Keykubad tahta çıkış yılı olan H
616 ve 617, 618, 619 yıllarında Kayseri
darphanesinde gümüş paralar ve H 617 (
M 1220/1) yılında bakır para darp ettirmiştir.

Keyhüsrev’in bu dönem basılmış tarihsiz
bakır paralarının yüzünde, sağ elinde
kılıç tutan süvari, etrafında, “Gıyâsü’ddîn Duribe Kayseriyye”; arkasında,
“el-Minnetü li’llâh
es-Sultanu’l-

muazzam Keyhüsrev ibn Kılıç Arslan”
yazılıdır.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında
Kayseri’de H 602 (M 1205/6) yılında
Kayseri Valisi Muzaffereddin Mahmud
(Danişmendlilerden) tarafından Cami-i
Kebir (Ulu Cami) tamir edilmiş, Sultan’ın
kızkardeşi Gevher Nesibe Hatun*’un
vasiyeti üzerine Gıyasiye Tıp Medresesi
ve yanındaki Şifahanesi (Çifte Medrese*)
yaptırılmıştır.
I. İzzeddin Keykavus* Dönemi (H
608–616- M 1211–1220): Babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1211 yılında şahadeti
üzerine tahta çıktı. Kardeşi Alâeddin
Keykubat* buna itiraz etti ve iki kardeş

I. Alâeddin Keykubad’ın bastırdığı H 616
(M 1219/20) tarihli yaklaşık 3 gr ve 23 mm
olan gümüş paranın yüzünde ortada,
“el-İmâm en-Nâsır li Dîni’llâh emîr”; etrafında,
“el-mü’minîn sene sitte aşer ve sitte-mie”;
arkasında ortada, “es-Sultanu’l-muazzam
Keykubad b. Keyhüsrev”; etrafında, “Duribe
hâze’d-dirhem bi Kayseriyye” yazılıdır.
(Y. İzmirlier Arşivi)

Keykubad’ın Kayseri’de basılmış gümüş
sikkeleri diğer illerde basılan paralarına
nazaran fevkalade itinalı ve güzel hazırlanmıştır. H 617 tarihli bakır parasında
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ise yüzünde ortada, “el-İmam en-Nâsır
li Dîni’llâh emîri’l-mü’minîn”; etrafında, “sene seb‘a aşer sitte-mie”; arkasında
ortada, “es-Sultâni’l-muazzam Keykubâd b. Keyhüsrev”; etrafında, “Duribe
bi Kayseriyye” yazılıdır.
II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (H
634–644 M 1236–1246): Bu hükümdar
zamanında Kayseri darphanesinde kesilen herhangi bir gümüş sikke görülmemiştir. Ancak 635 tarihli bir bakır parası
bulunmaktadır. Bu paranın yüzünde
ortada, “Lâ ilâhe illa’llâh Muhammedün Resula’llâh”; etrafında, “Fî sene
hams ve selâsîn”; arkasında ortada,”

es-Sultanu’l-a‘zam Keyhüsrev b. Keykubâd”; yukarıda, “Duribe Kayseriyye”
yazılıdır.

II. İzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin
Kılıç Arslan, II. Alâeddin Keykubad
Müşterek Dönemleri (H 647–657- M
1249–1258): Keyhüsrev vefat edince
büyük oğlu I. İzzeddin Keykâvus Konya’da, ortanca oğlu IV. Kılıç Arslan da
Sivas’ta Moğolların desteğiyle müstakilen tahta çıkmışlarsa da bir müddet sonra
Selçuklu devlet adamları üçüncü oğul
Keykubad’ı da dâhil ederek üç kardeşi
Konya’da müştereken sultan ilan etmişlerdir. Keykâvus ve Kılıç Arslan’ın ilk
saltanatlarında Kayseri’de basılan sikkeleri görülmemiştir.
Müşterek saltanatın H 651 (M 1253/4) ve
H 652 (M 1254/5) yıllarında Kayseri’de
gümüş sikkeler darp edilmiştir.
IV. Rükneddin Kılıç Arslan, II. Alâeddin Keykubad Dönemi (H 650-652/M
1252-1254): Üç kardeş saltanat sürerken
bir ara anlaşma bozulmuş, iki küçük kardeş ağabeylerinden ayrılarak Kayseri’de
652 yılında gümüş para bastırmışlardır.
Bunlardan yaklaşık 3 gr ve 23 mm olan
gümüş sikkenin yüzünde, “Lâ ilâhe

illa’llâh Muhammedün resûlu’llâh,
el-İmâm el-Mu‘tasım Bi’llâh Emîrü’lmü’minîn sene selâse ve hamsîn ve sitte-mie ”;
arkasında,
“ Duribe
es-Selâtînu’l-a‘zam Rüknü’d-dünyâ
ve’d-dîn Kılıç Arslan ve Alâü’d-dünyâ
ve’d-dîn Keykubâd b. Keyhüsrev
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berâhinu Emîri’l-mü’minîn bi Kayseriyye” yazılıdır.
II. İzzeddin Keykavus II. Dönem ( H
655-661/M 1257-1262): 650 yılında
bozulan üçlü saltanat, H 652 (M 1254/5)
yılında tekrar inşa edildiyse de II. Alaeddin Keykubad’ın ölümü üzerine H 655 (
M 1257/8) yılında Keykavus’la Kılıç Arslan tekrar ayrılmışlar, II. İzzeddin
Keykâvus Konya’da tekrar tek başına
sultan olmuştur. Bu dönemde Keykâvus,
Kayseri’nin Develi ilçesinde H 656 (M
1258) yılında muhtelif gümüş sikkeler
bastırmıştır. Bunlardan yaklaşık 3 gr ve
22 mm olan H 656 tarihli paranın yüzünde, “el-İmâm el-Mu‘tasım Bi’llâh

Emîri’l-mü’minîn sene sitte hamsîn ve
sitte-mie”; arkasında, “es-Sultânu’la‘zam İzzü’d-dünyâ ve’d-dîn Keykâvus
b. Keyhüsrev burhânu Emîri’lmü’minîn duribe bi Develü” yazılıdır.
IV. Rükneddin Kılıç Arslan II. Dönemi
( H 655-664 / M 1257-1266): IV. Kılıç
Arslan önce ağabeyi II. Keykâvus ile Selçuklu ülkesini bölüşerek ayrı ayrı daha
sonra müstakilen yapmış olduğu bu
hükümdarlık döneminde Kayseri’de H
661,662 yıllarında, yine Develi’de, H
661, 662 ve 663 yıllarında gümüş paralar bastırmıştır.

IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın bastırdığı H
661 (M 1262/3) tarihli Kayseri’de basılmış
yaklaşık 3 gr ve 23 mm olan gümüş paranın
yüzünde, “el-İmâm el-Mu‘tasım Bi’llâh
Emîrü’l-mü’minîn duribe sene ahad sittîn sitte-mie
bi’l-Kayseriye”;
arkasında,
“es-Sultânu’l-a‘zam Rüknü’d-dünyâ ve’d-dîn
Kılıç Arslan b. Keyhüsrev burhânu Emîri’lmü’minîn durube bi Kayseriyye” yazılıdır.
(Y. İzmirlier Arşivi)

IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın H 661
(M 1262/3) yılında Develi’de basılmış
yaklaşık 3 gr, 23 mm olan gümüş sikkenin yüzünde, “Duribe bi Develü el-İmâm

el-Mu‘tasım Bi’llâh Emîrü’l-mü’minîn

Müşterek saltanatın H 651(M
1253/4) tarihli yaklaşık 3 gr ve
22 mm olan sikkenin yüzünde
“Lâ ilâhe illa’llâh Muhammedün resûla’llâh, el-İmâm
el-Mu‘tasım Bi’llâh Emîri’lmü’minîn duribe fi sene ahad
hamsîn (divani olarak) sittemie bi Kayseriyye”; arkasında,
“es-Selâtîni’l-a‘zam İzzü’ddünyâ ve’d-dîn Keykâvus ve
Rüknü’d-dünyâ ve’d-dîn Kılıç
Arslan ve Alâü’d-dünyâ ve’ddîn Keykubâd b. Keyhüsrev
berâhini
Emîri’l-mü’minîn”
(halifenin delilleri) yazılıdır.
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sene ahad sittîn [ve] sitte-mie”; arkasında, “es-Sultânu’l-a‘zam Rüknü’d-dünyâ
ve’d-dîn Ebü’l-feth Kılıç Arslan b.
Keyhüsrev” yazılıdır.
III. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (H
664-682/ M 1266-1283): Babası IV. Kılıç
Arslan’ın 1266 yılında öldürülmesi üzerine küçük yaşta tahta çıkarılan III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Kayseri’de, H 666’ın ikinci ve yedinci ayı ile H
667, 669, 670, 678/Şevval, 671, 673,
675, 675/Gurre-i Muharrem, 677, 678,
679, 680, 681 tarihlerinde basılmış
gümüş paraları bulunmaktadır.

III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bastırdığı yaklaşık 3 gr ve 23 mm olan H 666/2 tarihli gümüş
paranın yüzünde ortada, “el-Mülkü li’llâh”
(mülk Allah’ındır); etrafında, “Duribe bi
medîne-i Kayseriyye fî sene sitte [ve] sittîn
(divani olarak) ve sitte-mie”; arkasında,
“es-Sultânu’l-a‘zam Gıyâsü’d-dünyâ ve’d-dîn
Ebü’l-feth Keyhüsrev b. Kılıç Arslan” yazılıdır.
(Y. İzmirlier Arşivi)

II. Gıyaseddin Mesud Dönemi (H 680697/ M 1281-1297): Keyhüsrev de yine
Moğollar (İlhanlılar*) tarafından öldürülünce yerine amcası II. Keykavus’un oğlu
II. Mesud* sultan olarak tayin edilmiştir.
Bu hükümdar zamanında Kayseri darphanesinde son Selçuklu sikkeleri kesilmiştir. 681, 688, 689, 690 ve 693 yıllarında basılan bu gümüş sikkelerden H
681 M 1283/4) tarihli yaklaşık 3 gr ve 24
mm olan paranın yüzünde ortada, “Lâ

ilâhe
illa’lâh
Muhammedün
resûlu’llâh” (kavisli altıgen içinde); etrafında, “Duribe medîne-i Kayseriyye fi
sene ahad semân (divani) [ve] sitte-mie”
yazılıdır.

İlhanlılar (Moğollar)
Gazan Mahmud Han Dönemi (H 694–
703/ M 1295–1304): Büyük Cengiz İmparatorluğu’nun İran ve Orta Doğu’daki

parçası olan ve Anadolu’ya Selçuklulardan sonra sahip bulunan İlhanlıların
Müslüman olan beşinci hükümdarı
Gazan Mahmud Han zamanında Kayseri’de H 699? (M 1299/1300?) yılında
altın ve 699, 704 tarihlerinde gümüş
sikkeler bastırılmıştır. Gazan Mahmud’un 7,85 gr ve 21 mm olan altın parasının
yüzünde ortada, “Lâ ilâhe illa’llâh
Muhammedün resûlu’llâh”; etrafında,
“Salla’llâhu (aleyh)”; arkasında ortada
Uygur yazısı ile Moğolca ibareler ve
“Gazan Mahmud”; etrafında, “….tis‘în
ve sitte-mie” yazılıdır.
H 699 tarihli 2, 2 gr ve 22 mm olan
gümüş paranın yüzünde ise ortada,
“Kelime-i tevhid”; arada, “Duribe Kayseriyye”; yanlarda, “Salla’llâhu aleyh”;
arkada ortada Moğol-Tibet yazısı arasında “Gazan Mahmud”; etrafında,
“Sene tis‘a [ve] tis‘în ve sitte-mie” (H
699) yazılıdır.
Olcaytu Hüdabende Muhammed
Dönemi (H 703–716/ M 1304–1316):
Gazan Han’ın kardeşi olan Olcaytu çok
fazla din değiştirmiş, nihayet İslamiyete
girmişse de burada da önce Sünni iken
sonradan Şii olmuştur. Bu inanç değişikliği paralarına da yansımıştır. H 703, 707,
711, 712, 714 ve 716 yıllarında Kayseri’de
gümüş paraları basılmıştır.
Bunlardan H 703 (M 1303/4) tarihli 2,1 gr
ve 21 mm olan sikkesinin yüzünde ortada, “Kelime-i tevhid”; arada,” Duribe
Kayseriyye”; yanlarda, “Salla’llâhu
aleyh”; etrafında, “ve selem” ve dört
halifenin isimleri; arkasında ortada,
“es-Sultânu’l-a‘zam Gıyâsü’d-dünyâ

ve’d-dîn Hüdâbende Muhammed
halleda’llâhu mülkehû” (Büyük Sultan
Gıyâseddin Hüdâbende Muhammed
Allah mülkünü devamlı eylesin); etrafında, “el-Hamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn
fî sene selâse ve seb‘a-mie” yazılıdır.
Hüdabende’nin H 712 (1 M 1312/3) tarihli
2, 2 gr ve 21 mm olan gümüş sikkesinin
yüzünde ortada, “Kelime-i tevhid” ve
“Aliyyün veliyyu’llâh ”; yanlarda,
“ Bismi’llâhi’l-kerîm ”;
etrafında,
“Allâhümme salli alâ Muhammed ve
Ali ve’l-Hasan ve’l-Hüseyn ve Ali ve
Muhammed ve Ca‘fer ve Musa ve Ali
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ve Muhammed ve Ali ve’l-Hasan ve
Muhammed” (on iki imam); arkasında
ortada, “Duribe fi devleti’s-Sultâni’la‘zam mâlik-i rikâbi’l-ümem Olcaytu
Sultan Muhammed halleda’llâhu
mülkehû” (Büyük Sultan, ümmetlerin
yüksek makamının sahibi, Olcaytu Sultan Muhammed’in devletinde basıldı.
Allah mülkünü devamlı eylesin.); etrafında, “Li’llâhi’l-emri min kabli ve min
ba‘di” (Kur’an XXX-4’ten, önce de sonra
da her emir Allah’ındır); “duribe Kayseriyye sene isnâ aşer ve seb‘a-mie” (712)
yazılıdır.
Ebu Said Bahadır Han Dönemi (H
716–737/ M 1316–1335): Olcaytu Hüdabende Mehmed’in oğlu olup İlhanlıların
son büyük hükümdarıdır. Zamanında
çeşitli merkezlerde çok çeşitli sikkeler
bastırılmıştır. Kayseri’de ona ait H 720,
722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733 ve
(7)34 İlhaniye tarihlerinde gümüş ve 728
tarihli bakır sikkeler basılmıştır.

Bunlardan 734 İlhaniye tarihli Kayseri’de
basılmış 3,5 gr ve 22 mm olan gümüş paranın yüzünde ortada, “Kelime-i tevhid” ve
etrafında dört halifenin isimleri; arkasında
ortada, “es-Sultâni’l-âlemi’l-âdil Ebû Saîd
(Moğolca), Bahadır Han hullide mülkühû”;
arada, “Duribe Kayseriyye”; etrafında, “Duribe fi sene erba‘a ve selâsîn İlhaniyye” yazılıdır. Ebu Said’in 728 tarihli bakır parasının
yüzünde ortada, “Kelime-i tevhid”; arada,
“Duribe Kayseriyye”; arkasında, sağa dönmüş bir kaplan tasviri, altında “seman”; üstünde, “ışrîn ve seb‘a-mie” yazılıdır.

Ebu Said’den sonra İlhanlı Sultanlığı’nda
saltanat mücadelesi başlamış, bir kısım
emirlerin desteklediği bazı hanedan üyeleri kısa sürelerle hükümdarlıklarını ilan
etmişlerdir. Bunlardan da bazılarının Kayseri’de basılmış paraları görülmüştür.
Muhammed Han Dönemi (H 737–739/
M 1336–1338): 738 tarihli yaklaşık 2,5 gr
ve 20 mm olan Kayseri’de basılmış
gümüş paranın yüzünde ortada,

“Kelime-i Tevhid”; etrafında, dört halifenin ismi; arkasında ortada, “es-Sultânu’l-

a‘zam Muhammed Han, halleda’lâhü
mülkehû”; etrafında, “Duribe Kayseriyye sene semân ve selâsîn ve seb‘a-mie”
yazılıdır.

Toga Timur (Doğa Demir) Han Dönemi (H 739–752/ M 1338–1351): 739 tarihli, 2,2 gr ve 19 mm olan gümüş sikkenin
yüzünde, “Kelime-i tevhid” ve dört halifenin ismi ve “Duribe Kayseriyye”; arkasında, “es-Sultânu’l-âdil Toga Timur

Han hullide mülkühû sene tis‘a selâsîn
ve seb‘a-mie” yazılıdır.
İlhanlıların son Sultanı Süleyman Han’ın
da koleksiyonlarda Kayseri’de basılmış
sikkelerinin olduğu belirtilmektedir.
Eretnalılar*
Alâeddin Eretna Dönemi (H 736–753/
M 1335–1352): İlhanlılardan Ebu Said
zamanında, onların Anadolu umum vali
vekilliğine tayin edilen Uygur asıllı Alaaddin Eretna, Ebu Said’in ölümünden sonra
birbiri peşi sıra kendilerini sultan ilan
eden İlhanlı hanlarına karşı verdiği mücadelelerle kendi adına Sivas merkezli olarak Orta Anadolu’da büyük bir devlet
kurmuş ve İlhanlı baskısı altında kalan
diğer Anadolu beyliklerinin de hürriyetini
sağlamıştır. Alâeddin Eretna, Kayseri’de
H 742, 746, 747, 748, 749, 750, 751 ve 752
yıllarında gümüş sikkeler bastırmıştır.
Alâeddin Eretna’nın bastırdığı sikkelerden H 747 (M 1346/7) tarihli olup yaklaşık 2 gr ve 18 mm olan gümüş paranın
yüzünde, “Kelime-i Tevhid”; arkasında
ortada altıgen yıldız içinde (Uygurca)
“es-Sultânu’l-âdil (veya Sultan Eretna)”;
çevrede yıldızın köşeleri arasında, “Duri-

be Kayseriyye fi sene seb‘a erba‘în ve
seb‘a-mie” (747) yazılıdır.
Alâeddin Eretna zamanında Karahisar’da
da para kestirilmiştir. Türkiye’deki Karahisarların başka isimleri olduğu ve Alâeddin Eretna buraya Ulu Camii’ni yaptırıp merkez hâline getirdiği için burasının
Kayseri’nin Karahisar’ı (Yeşilhisar*)
olması gerekmektedir. Tarihi okunmayan sikke, Eretna’nın yukarıdaki sikkesine benzemekte olup “Duribe Karahisar” yazılıdır.
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Gıyaseddin Mehmet Eretna Dönemi
(H 753–767 / 1352–1365): Alâeddin
Eretna’nın oğlu olup genç yaşta tahta
çıkmış, sık sık emirleri tarafından tahtan
uzaklaştırılmış ve sonunda da onlar tarafından öldürülmüştür. Kayseri’de tarihsiz gümüş sikkeler bastırmıştır.

Gıyaseddin Mehmed Eretna’nın bastırdığı
yaklaşık 2 gr ve 20 mm olan gümüş sikkenin
yüzünde üçgen şekil içinde üç halifenin, ortada daire içinde Hz. Ali’nin isimleri, etrafında,
“Kelime-i Tevhid”; arkasında, “Mehmed Eretna es-Sultânu’l-a‘zam Gıyâsü’d-dünyâ ve’ddîn Halleda’llâhu mülkehu duribe Kayseriyye”
yazılıdır.

Alâeddin Ali* Dönemi (H 767–782/ M
1365–1380): Gıyaseddin Mehmed’in
oğlu olup küçük yaşta tahta çıkmıştır.
Kayseri’de gümüş paralar bastırmıştır.
Tarihleri silinmiş olan bu paralarından
yaklaşık 1,5 gr ve 20 mm olanının yüzünde, “Kelime-i Tevhid” ve etrafında dört
halifenin ismi; arkasında, “Ali b. Muham-

med, es-Sultânu’l-a‘zam Gıyâsü’ddünyâ ve’d-dîn halleda’llâhu mülkehû
Duribe Kayseriyye” yazılıdır.
Kadı Burhaneddin Ahmed* Dönemi
(H 782–800/ M 1380–1398): Küçük
yaşta tahta çıkan son Eretnalı Sultanı II.
Mehmed’i bertaraf ederek kendisini sultan ilan eden Vezir Kadı Burhaneddin
Ahmed de Kayseri’de gümüş paralar bastırmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın
bastırdığı H 926 ( M 1519/20)
tarihli 0,65 gr, 11 mm olan bu
akçenin yüzünde, “Sultan
Süleyman Şâh b. Selîm Şâh”;
arkasında, “Azze nasruhû
(Allah yardımcısı olsun) Duribe Kayseriyye sene 926” yazılıdır.

Kadı Burhaneddin’in bastırdığı, tarihleri
tam okunamayan 1,5 gr ve 22 mm olan bu
gümüş paraların birinin yüzünde ortada,
“Kelime-i tevhid”, “Duribe Kayseriyye”; etra-

fında dört halifenin ismi; arkasında, “es-Semi’lâlemi el-âdili el-Burhân halleda’llâhu mülkehû
sene…” yazılıdır.

Karamanoğulları*
II. Mehmed Bey: Karamanoğullarından
sadece II. Mehmed Bey Kayseri’de
gümüş para bastırmıştır. 1402 yılında
Yıldırım Bayezid’i Ankara Savaşı’nda
yenen Timur, Bayezid’in ortadan kaldırdığı beylikleri yeniden ihya ederken
Karamanoğlu Mehmed Bey’i de Bursa’daki esaretinden kurtararak beyliğinin
başına geçirdi ve Karaman Beyliği’ne ilk
defa Kayseri’yi de ilave etti. Buna karşılık
bir şükran olarak Mehmed Bey, Timur
adının da yazılı olduğu sikkeler kestirdi.
Bunlardan Kayseri Müzesi’nde bulunan
Kayseri’de basılmış tarihsiz gümüş sikkenin yüzünde, “es-Sultânu’l-a‘zam Timur
Han yarlığından”; arkasında, “Mehmed
b. Aladdin (böyle) hullide mülkühû
Duribe Kayseriyye” yazılıdır.
Osmanlılar
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde:
Kayseri’de son gümüş para (akçe)
Osmanlılardan I. Süleyman zamanında
basılmıştır.
Kaynakça: Ahmed Tevhid, Müze-yi Hümâyûn
Meskûkāt-ı İslâmiyye Katalogu, C. IV, İstanbul
1321; İsmail Gālib, Takvîm-i Meskûkāt-ı Selçukiyye, İst. 1309; Mehmed Mübarek, Meskûkāt-ı
Kadîme-i İslâmiyye Katalogu, C. III, İst. 1318;
Behzat Butak, Resimli Türk Paraları, İst.1947;
İbrahim Artuk-Cevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Katalogu,
İst. 1970, 2 cilt; Şevket Pamuk-Tuncay Aykut, Ak
Akçe Moğol ve İlhanlı Sikkeleri, İst. 1999;
Ömer Diler, İlhanlılar İran Moğollarının Sikkeleri, İst. 2006; Şevki Nezihi Aykut, Türkiye
Selçuklu Sikkeleri I, İst. 2000; Yılmaz İzmirlier, Anadolu Selçuklu Paraları, İst. 2009;
Haluk Perk-Hüsnü Öztürk, Eretna Kadı Burhaneddin ve Erzincan Emirliği Sikkeleri, İst.
2008; Mehmet Çayırdağ, “Eretnalı Beyliğinin
Paraları”, Belleten, C. LXIV, S. 240, Ank. 2000;
İbn Bîbî, el-Evamir; H. Edhem, Kayseriyye;
Turan, SZT; Kemal Göde, Eretnalılar, Ankara
2001; Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed
ve Devleti, Ankara 1970; Yasemin Demircan
Özırmak, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre
Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992.
MEHMET ÇAYIRDAĞ
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KAYSERİ’DE GAYRİMÜSLİMLER
Hristiyanlar
MÖ 188 yılında Roma İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalan bölge, Tiberius
Dönemi’nde (MS 17-37) Roma eyaleti
statüsü kazanmıştır. Kapadokya, MS
17’de Roma’nın bir eyaletidir. Kapadokya’nın başkenti Mazaka’nın adı İmparator Augustus tarafından Kayseri (Kaisareia) olarak değiştirilmişti. Bölge üç yüz
yıllık Roma egemenliğinin ardından
İmparator Konstantin Dönemi’nde
Doğu Roma İmparatorluğu’nun bir parçası hâline gelmişti.
İlk yüzyıllarda bölgede Hristiyanlığın
nasıl geliştiği konusunda bilgi yoktur.
Havari Paulos’un Galatya’ya gezisi sırasında Kapadokya’dan geçtiği bilinir. II.
yüzyılın sonuna doğru Kayseri (Kaisareia) ve Malatya’da (Melitene) Hristiyan
toplumlar vardır. İncil’de yer alan “Resullerin İşleri” kitabında anlatıldığına göre
Antakya kenti Kudüs’ten sonra Hristiyanların ikinci büyük merkezi olmuştur.
Tarsuslu Paulos, Şam'da Hristiyanlığı
kabul edip bir süre orada ve Kudüs’te
kaldıktan sonra MS 40-42 yıllarında
Tarsus’a dönerek Kilikya ve çevresinde
Hristiyanlığı yaymaya çalışmış, böylece
Hristiyanlık Küçük Asya'ya Kilikya eyaletinden girmiştir.
Kapadokya, Hristiyanlığın etkisinde
kalan ilk bölgelerden biridir. Ioannes
Krisostomos (347-407) kendisinden
önceki dönemlere ait geleneksel bir
öykünün sözcülüğünü yaparak 19. söylevinde Havari Paulos’un Kapadokya’ya
gelip vaazlar vermiş olduğunu belirtir.
İmparator Trayanus zamanında Bithynia
(Bursa ve İzmit’ten Karadeniz kıyılarına
kadar uzanan geniş bir eyalet) yöneticisi
ve Romalı bir yazar olan Küçük Pilinius,
112 tarihinde imparatora yazdığı bir mektupta Hristiyanlığın Küçük Asya’da kentlerden köylere yayılarak büyük gelişme
gösterdiği, tapınakların terk edilerek artık
tanrılara kurban sunulmadığı belirtilmektedir. II. yüzyıl başlarında Hristiyanlığın yörede hızlıca yayıldığı görülmektedir. Ayrıca İmparator Trayanus’un saray
hizmetlilerinden olan Kayserili Hagintos
da bu dönemde şehit edilmiştir.

Bölgede Ermenilerin en eski tarihi ise
MS II. yüzyıla dayanmaktadır. Eski bir
öyküye göre “Ermenilerin ve Süryanilerin ilk havarisi olan Tateos önce
Kapadokya’da vaazlar vermiş, “Kayseri
Kilisesi”ni kurup Antakyalı Teofilos adlı
ünlü kişiyi dinî temsilci atadıktan sonra
Büyük Hayk’a (Ermenistan) geçmiştir”.
Havari Tateos’un halefi olan Kayseri piskoposları arasında Ermeni adlarına da
rastlanmaktadır. Örneğin Teofilos’un
haleflerinden Kapadokyalı Yervant (6578), Urfalı Mihran (109-122), Vahan (151161), Mehrujan (193-218) piskopos olan
bazı ünlü isimlerdir. Ünlü bir kişi olan
Leontios, 292 tarihinde Kayseri piskoposu olduktan sonra IV. yüzyıl başlarında
Ermenileri Hristiyanlığa döndüren Krikor Lusavoriç'i katolikosluk görevine
atamıştır. Böylece II. yüzyıl sonu ile III.
yüzyıl başlarında Kapadokya dâhil bütün
Küçük Asya, Hristiyanlığı kabul etmiştir.
Kapadokyalı Hristiyanlar arasında ün
salmış Ermeni azizler de vardı. Bunlardan ilki, Yeni Kayseri’den (Niksar) Krikor Iskançelakorz’dır (210-270). Yaptığı
pek çok mucize nedeniyle “Mucizeler
Yapan” ismini alan azizi Ermeni Kilisesi
kabul etmiştir. 233-269 tarihlerinde Kayseri piskoposu olan Pirmilianos,
Kapadokya’da “Kapadokya Kilisesinin
gerçek kurucusu” sayılmakla birlikte
Kilikya ve Galatya’da da saygı görmüştür. Dolayısıyla III. yüzyılda Kayseri halkının çoğunluğunun Hristiyan olduğu ve
Kayseri kentinin bütün taşra kiliselerinin
“başkenti” hâline geldiği görülmektedir.
Güçlü ve sağlam temellere oturmuş ve
gelişmiş Kapadokya Kilisesi, sadece
kendi kendine gelişmekle kalmamış, III.
yüzyıl ortalarında da Hristiyanlık inancının yayılmasında etkin rol oynamıştır.
Barbar bir kavim olan Gotlar, 264 yılında Kapadokya’ya saldırmış, pek çok
ganimetin yanı sıra beraberlerinde Hristiyan köleler de götürmüşlerdir.
Başkenti Roma’dan Nikomedia’ya (İzmit)
taşıyan İmparator Diokletianus, 298
yılından başlayarak yaklaşık on yıl boyunca, özellikle doğudaki Hristiyanlara karşı
acımasızca davranmıştır. Bu baskı ve
kıyım sırasında şehit düşen Hristiyanlar
arasında Kapadokyalılar da vardır. Bas-
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kının şiddeti Hristiyanların ıssız ve güvenilir yörelere yerleşmesine yol açmış,
dolayısıyla Kapadokya’daki çoğu yerleşimin yapımına bu dönemde başlanmıştır.
Bu Kapadokyalı şehitlerden bazıları Theodoros, Merkürios, Kortios komutanlar,
Mamas’tır.
Konstantin imparator olduktan sonra
312 tarihli af fermanıyla Hristiyan kıyımına son vermiş, böylece Hristiyan kilisesinin koruyucusu olmuştur. 325 yılında
Nikea’da (İznik) Hristiyanlığın ilk “Evrensel Konseyi” (Konsil) toplanmıştır. Toplantıya katılan 318 piskopos arasında
Ermeni Kilisesi temsilcisi Arisdages Hayrabed, Kayseri Piskoposu Leontios ile
Kayseri’den dokuz piskopos vardır.
Küçük Asya’da Kayseri piskoposu ile
Efes piskoposu en yüksek mevkide
bulundukları için “Eksark” olarak anılmışlardır.
IV. yüzyılda önemli bir dinî merkez olan
bölge, İmparator Valens Dönemi’nde
(364-378) “Kapadokya I ve II” olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. 451 yılında Kadiköy (Kalkhedon) Dinî Konseyine katılan
Kapadokyalı rahiplerin olması V. yüzyılda yerleşik bir kilisenin var olduğunu
gösterir. IV. yüzyıl sonlarına doğru Ortodoks Hristiyan kilisesinin üç dinî liderinin Kapadokyalı olduğu bilinmektedir.
Bunlar, Büyük (Aziz) Basileios* (370371), Basileios’un kardeşi Nysalı Gregorius ile Nazianzuslu Gregorius’tur. Bu üç
kişinin çabaları sayesinde 381 yılında
İstanbul’da toplanan ikinci “Evrensel
Hristiyan Konseyi” ile Nikea Konseyinin
kararları Ariosçulara karşı zafer kazanmıştır. Ariosçular 335 yılından başlayarak Nikea Konseyine karşı savaş açmışlar
ve Doğu Kilisesinde etkili olmuşlardır.
Adı geçen üç azizin edebî yapıtlarının
çoğu Ermeniceye çevrilmiş, yalnız Ortodoks ve Katolik kiliselerinde değil Ermeni Kilisesinde de büyük ilgi ve saygı görmüştür. IV. yüzyılda Kayseri’ye piskopos
olarak atanan Büyük Basileios’un bölge
halkının huzuru ve yaşamı için yoğun
çabası yörede olumlu karşılanmıştır.
Büyük Basileios doğudaki manastır sisteminin kurucusu olarak bilinmektedir.
Azizin annesi ve kız kardeşi de
Basileios’un öncülüğünde ilk rahibeler

manastırının kurucusu olmuştur. Basileios hastaneler, düşkünlerevi yaptırmıştır.
Nysalı Gregorius eserinde, Aziz
Basileios’un kendi ülkesinde çok kilise
yaptırdığını söyler. Nazianzuslu Gregorius da ülkesi Kapadokya’nın Hristiyanlığın merkezi olduğunu belirtir.
Kapadokya, manastır hareketinin erken
tarihlerden itibaren görüldüğü merkezlerdendir. Basileios’un manastır kuralları, kendi kendine yeten bir topluluk anlayışını yani “kenobitik” sistemi benimsemiş ve hastalara, yaşlılara yardımcı olmayı, seyyahlar için kalacak yer imkânı sağlayan, insanlara yardımcı olmayı amaçlayan, topluluk hâlinde yaşamayı gerekli
kılan manastır sistemini getirmiştir.
Bizans İmparatorluğu’nun manastır sistemi Basileios’un koymuş olduğu kurallar çerçevesinde oluşmaya başlamıştır.
Basileios’a göre manastır topluluğunun
her üyesi, manastırın fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması için katkıda bulunmalı;
keşişler, teşvik ve eleştiri yoluyla birbirlerinin manevi gelişimine yardımcı olmalıdır. Keşişlerin itaatkârlığını en önemli
erdem sayarak çilekeşlik ve nefsin köreltilmesinde aşırıya gitmeyi yasaklamış,
özel olarak oruç tutmak isteyen keşişe,
baş keşişten izin alma zorunluluğu getirmiştir. Basileios’un koymuş olduğu bu
kurallar, keşişin kişisel kurtuluş arayışının dayanağını oluşturduğu gibi kilise
dışından Hristiyan cemaatine çeşitli hizmetler veren Orta Çağ manastırlarının
karakteristik özelliklerinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ermenilerin pagan
oldukları dönemde İranlılara daha yakın
oldukları bilinmektedir. Hristiyanlığı
kabul
ettikten
sonra
Bizans
İmparatorluğu’na yanaşmaya başlamışlardır. IV. ve V. yüzyıllarda Perslerin,
dinleri yüzünden Ermenilere çeşitli baskılar uyguladıkları söylenir. Bu yüzden
Ermeniler akın akın Fırat’ın batısına göç
etmişlerdir. Bu durum Kapadokya’daki
Ermeni nüfusunun çoğalmasını sağlamıştır. Çeşitli tarihî belgenin Fırat’ın batısındaki bölgelerde çok sayıda Ermeni’nin
yaşadığını ortaya koyduğu bilinir. Bu
göçmenlerin büyük çoğunluğunun ise
Kapadokyalıların arasında yok olup gittiği hatta Yunanca’yı benimseyerek kendi
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dillerini unuttukları söylenir. İlk dönemlerde Kapadokya ya da Küçük
Ermenistan’da yaşayan Ermenilerin hiçbir şekilde örgütlenmiş oldukları söylenemez. Surp Mesrop, bulmuş olduğu
Ermeni alfabesini Küçük Ermenistan’da
tanıtmaya çalışmıştır. Kayseri, Sivas,
Malatya illerinde Ermeni asıllı piskoposlar vardı fakat yörede tüm dinî törenler
ve ayinler Rumca yapılmaktaydı. Küçük
Asya’da diğer eski toplumlarda da durum
aynıdır. Kapadokyalılar, Galatyalılar,
Frigyalılar ve Makedonyalı İskender’den
önce Küçük Asya'da yaşayan tüm uluslar
hatta Anadolu’nun tümünün Hristiyan
olup Yunanca konuşmaya başladıktan
sonra Yunanlaştığı ileri sürülmektedir.
Hristiyanlık, toplumları birleştirici bir
din olduğu için tüm toplumlar farkında
olmadan ibadet dininin sahibi olan ulusun içinde özümsenmiştir. Ermenilerin
Kapadokya’da Yunanlılar içinde erimesi
Khalkedon Dinî Konseyinden (451)
sonra yavaşlamıştır. Ermeniler bu toplantının sonuçlarına karşı tavır aldıkları
için yavaş yavaş Yunan Kilisesinden ayrılarak kendi dil ve ayinlerine sahip olmuşlardır. Bunun yanı sıra Khalkedon yanlısı
Ermeniler Bizanslıların arasına karışmışlardır. Rumların uyguladıkları baskı ve
saldırılar da Ermenilerin Ermeni Kilisesi
ile cemaatine, töre ve eğitimine bağlılığı
arttırıcı etken olmuştur.
Ermeni Kilisesinin Kayseri Kilisesi ile
çok yakın ilişki kurduğu bildirilir. IV.
yüzyıl başlarında Roma İmparatorluğu
Hristiyanlara sert baskılar uygularken
Ermenistan’da Hristiyanlık kuvvetlenmiştir. III. yüzyıl sonlarında Kayseri’den
Ermenistan'a gelen Krikor adında bir
kişi, dönemin kralı Dirtad’a (240-330)
Hristiyanlığı kabul ettirmiştir. Krikor,
Ermenistan’ın başkenti olan Yağarşapat’ta soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ailesini yitirerek Kayseri’ye
kaçırılmış ve burada Hristiyan bir çevrede büyümüştür. Ermeni Kralı Dirdat,
onu Kayseri’ye göndererek Ermenilerin
dinî başkanı yapmıştır. Böylece ilk Ermeni başpatrikliği kurulmuştur. Dirtad IV.
yüzyıl başlarında krallığının Hristiyan
olduğunu resmen kabul etmiştir. İlk
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Ortodoks Manastır Sisteminin Kurucusu Kayserili Aziz Basileios'u tasvir eden
ikon (oca.org)

Ermeni kiliseleri böylece Krikor ile birlikte kurulmuştur. Krikor’un haleflerinden bazıları görev almak üzere Kayseri’ye gitmiştir. Ermeni kilise adamları da
dinî öğrenim görmek üzere Kayseri’ye
gelmişlerdir. Böylelikle Kayseri bu
dönemde Anadolu’nun en büyük dinî
merkezi olmakla birlikte Hristiyanlığa ait
bilgilerin öğrenildiği bir merkez olarak
da tanınmıştır. Kayseri ve doğusundaki
Fırat’a kadar uzanan bölgenin nüfusunun çoğunluğu Ermeni olduğundan
“Küçük Ermenistan” olarak anılmıştır.
380 yılında bu topraklar I. ve II. Ermenistan olmak üzere iki eyalete bölünmüştür.
Birincisinin merkezi Sivas, ikincisinin ise
Malatya’dır. İmparator Justinianus (527565) zamanında ise bu eyaletler; Birinci
Ermenistan (merkezi Pasinler), İkinci
Ermenistan (merkezi Sivas), Üçüncü
Ermenistan (merkezi Malatya) ve Dördüncü Ermenistan (merkezi Müfürğin)
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olarak genişleyip tek bir askerî yönetim
altında birleşmiştir. Bir tarihçinin belirttiğine göre “ IX. yüzyıl başlarında İmparatorluğun şımarık çocukları sayılan Ermeniler, fark ettirmeden Kapadokya’yı işgal
etmişler hatta tüm eyalete kendi koymuş
oldukları “Küçük Ermenistan” adını
kabul ettirmişlerdir.”
MS V. ve VI. yüzyıllarda Kapadokya
Hunlar ve Isaurialıların akınlarına maruz
kalmıştır. I. Anastasios (492-518) ve Justinianus (527-565) Dönemlerinde birçok
şehrin surlarla çevrildiği, eski surların
onartıldığı ve Kamuliani ve Viranşehir
(Mokisos) gibi yeni yerleşim yerlerinin
kurulduğu bilinmektedir. MS VII. yüzyıl
başlarında bölgeye akın eden Sasaniler,
MS 605 yılında Kayseri’yi ele geçirmişlerdir. 622 ve 623-627 yılları arasındaki
savaşlardan sonra İmparator Herakleios
(610-641) Dönemi’nde, 628 yılında Perslerle bir anlaşma sağlanmıştır. İmparator
Heraklios, Anadolu’yu büyük askerî bölgelere ayırmış ve Kapadokya’nın içerdiği
iller Romalı askerler tarafından yönetilmiştir. İkonoklasmus öncesi ve İkonoklasmus Dönemlerinde (721-843), bölgenin korunaklı yapısı nedeniyle manastır
toplulukları gelişmiştir. Bizans’ın ilk yıllarında bölge sakin bir dönem yaşamıştır.
İmparatorluğun sınırlarının Kafkasya’ya
kadar uzandığı düşünülürse Kapadokya
ve çevresi coğrafi bakımdan merkez
durumundadır. Bölge halkı bu dönemde
Helen-Roma fikirlerinden ziyade İran’ın
etkisi altında kalmıştır. Doğu’dan güçlü
Arap ve Sasani akınları başlamış, İmparator Heraclius Anadolu’nun önemli kısmını askerî eyaletlere ayırmıştır. Kapadokya da bu eyaletlerden biridir. İmparatorluğun doğu bölgelerinin işgal altında
kaldığı, Hakiki Haç’ın Kudüs’ten kaçırılıp tekrar geri alınarak Kudüs’e götürüldüğü, savaşların aralıksız devam ettiği bu
kargaşa döneminde Derinkuyu ve Kaymaklı gibi düz ovalarda yaşayan halk,
yeraltı şehirlerine; dağlık kesimlerde
yaşayanlar ise kaya kiliselere ve hücrelere
sığınmıştır. Kapadokya bölgesi, VII. yüzyıldan itibaren Arap akınlarına uğramıştır. Arap tehdidine maruz kalan bölgedeki şehirler, Bizans ve Araplar arasında sık

sık el değiştirmiştir. 646 yılındaki ilk
Arap akınında Kayseri işgal edilmiştir.
İkinci akında (640-800) birçok şehir
gibi Kemerhisar (Tyana), Sivas (Sebasteia) ve Kayseri tekrar alınmıştır. X. yüzyılda Arap akınlarından korunmak için
Kapadokya bölgesi “Thema” statüsüne
getirilmiştir. X. yüzyıl ortalarından XI.
yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar
Kapadokya’da barış ve refah vardır.
X. yüzyıl başlarında Arapların zayıflığından yararlanan Ermeniler ise Van yöresinde merkezi Ahtamar Adası olan küçük
bir krallık kurmuşlardır. Bizanslılar ise
dönemin kralı Senekerim’e ülkesini
Bizans’a bırakmasını, buna karşılık Sivas
eyaletini almasını önermişlerdir. O da
Selçuklulara karşı koyamayacağı için bu
öneriyi memnuniyetle kabul etmiştir.
1016-1021 yılları arasında ise saray çevresi
ve tebaası Sivas’a taşınmıştır. Bizans
imparatorları, IX. yüzyıl sonlarında kurulan Bagraduni (sonradan merkezleri Ani
ve Kars ikiye bölünen) Krallığı’nın yöneticilerini Kapadokya’ya davet ederek
sahip oldukları topraklara ve mülklere el
koymuşlardır. Ani’nin son kralı Gagik,
İstanbul’a davet edilerek kendisine
Kapadokya’da yeni topraklar verildi. 20
yıl sonra Kars kralı olan Gagik Apasyan’a
da aynı şey yapıldı. 1065 yılında Alpaslan,
Ani’yi işgal ettiğinde Kars’ı, çevresiyle
birlikte Bizans’a bıraktı. Buna karşılık
Kayseri yakınlarındaki Dzamıntav kentini
ve Kayseri’yi aldı. Böylece XI. yüzyılda
Kapadokya’da birbirine komşu üç küçük
Ermeni krallığı bulunuyordu. Bunların
sınırları içinde Sivas, Divrik, Eğin, Arapkir, Kayseri, Gürün, Darende, Amasya
kentleri ile daha pek çok kentin olduğu
söylenmektedir. Filardos, Malazgirt
Savaşı’nda Bizanslıların yenik düşmesinden yararlanarak doğudaki Bizans topraklarında Kapadokya’daki Ermeni krallıklarını birleştirip merkezi Kermanik
(bugünkü Maraş) olan yeni bir devlet
kurmayı istemişti. Bizans imparatorunun
ise Selçukluların, İmparatorluğun iç bölgelerine girmesine engel olacağını düşündüğünden Filardos’un kurduğu devlete
göz yumduğu belirtilir. Fakat Selçuklular
1079-1080 yıllarında Bizans’a bağımlı
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Ermeni krallarının topraklarını da işgal
ettiler. Dolayısıyla bu tarihten itibaren
Kapadokya yöresinde İslam egemenliği
görülür.
XI. yüzyılın ortalarına doğru Anadolu’da
ilerleyen Selçuklu Türkleri bölgede de
etkindir. 1071 yılında Romanos
Diogenes’in Selçuklu Hükümdarı
Alparslan’a yenilmesiyle birlikte Anadolu’da yeni bir dönem başlamıştır. 1067’de
Afşin Bey tarafından Kayseri fethedildi.
1075 yılında Süleyman Şah, İznik'i başkent yaptı. Birçok şehirde imar faaliyetleri
başlayarak Anadolu’da Selçuklu şehirlerinin temeli atıldı. Bu dönemde Bizans ve
Selçuklu Devleti arasında birçok muharebe gerçekleşti. Bizanslıların Anadolu’nun
iç bölgelerini elde etme çabaları, Selçuklu
Sultanı II. Kılıçarslan* tarafından 1176
yılında İmparator I. Manuel’in Miryakefalon Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğraması ile engellendi. Selçuklu Türklerinin
yönetim ve din politikalarındaki özgürlükçü yaklaşımıyla Hristiyanlar ibadetlerine devam etmişlerdir. Kapadokya bölgesi jeopolitik önemini korumuştur. Nevşehir ve yöresi, 1176 yılındaki zaferden
itibaren Anadolu Selçuklularının elinde
kalmıştır. Türkler, Nevşehir yöresine yerleştikten sonra Hristiyanlarla beraber
yaşamaya başlamışlar ve bu bölge için
“sağlam yapılı” anlamına gelen “Muşkara” ismini kullanmışlardır. XII. yüzyılda
ise Kapadokya ve Anadolu’nun diğer
kısımlarında Haçlı ordularıyla Türkler
arasında savaşlar gerçekleşmiştir. Baskınlardan zayıflayan devlet, 1204 yılında teslim olmuş ve İstanbul Haçlıların eline
geçmiştir. 1210-1211 yıllarında Menderes
(Meander) Nehri’nin kenarındaki
Antiokheia’da, Selçuklular ile savaşan
İznik Devleti ordusunun zaferi sonucu I.
Gıyâseddin Keyhüsrev* şehit düştü. Yerine sırasıyla oğulları I. İzzeddin Keykavus
ve I. Aleâddin Keykubad sultan oldular ve
Türkiye Selçukluları en güçlü dönemlerine kavuştular. 1237-1246 yılları arasında
tahtta bulunan II. Gıyâseddin Keyhüsrev*
ülke yönetiminde başarılı olamadı.
1243’teki Kösedağ Savaşı’ndan sonra
Moğolların artan baskısı ve ağır vergileri
yüzünden Anadolu halkı büyük zorluklar

çekti. Kösedağ yenilgisi ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılışa doğru giderken
Moğollar Muşkara ve yöresini ele geçirerek üs olarak kullandılar. Anadolu Selçukluları taht kavgaları sonucu 1318 yılında yıkılınca Anadolu Beylikler Dönemi
başladı. Bu dönemde Nevşehir ve yöresine Eretna Devleti ve Kadı Burhaneddin
Hükûmeti, Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları Beyliği hâkim oldu. Bölgede XIIXIII. yüzyıllarda Türk ve Hristiyan toplulukları birlikte yaşamıştı ve dinsel etkinliklerini sürdürmüşlerdi. Türkler Anadolu’yu fethettiğinde Patriklik, otoritesini
Kapadokya kiliselerinde devam ettirmiş,
metropolit ve piskoposlar görevlerine
devam etmişlerdi. Ancak XIV. yüzyıldan
itibaren Kapadokya’da din adamlarının
azalmaya başladığı ve manastır bütünlüğünün bozulduğu düşünülmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin ortadan kalkmasının ardından Kapadokya’ya hâkim
olan devlet ve beylikler sırasıyla; İlhanlılar*, Eratna Beyliği*, Karamanoğulları* ve
Osmanlı Devleti*’dir.
Kaynakça: Anonim, Kayseri ve Surp Krikor
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Cormack) New York 2008, s. 615; G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (çev. F. Işıltan),
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Ankara 1999; S. Y. Ötüken, Göreme, Ankara
1987; A. Özkul, Dünden Bugüne Nevşehir ve
Yöresi Tarihi, Kayseri 1991; L. Rodley, Cave
Monasteries of Byzantine Cappadocia, Cambridge 1985; L. Rodley, Byzantine Art and Architecture, an Introduction, Cambridge 2001; V.
Sevin, “Tarihsel Coğrafya”, Kapadokya , (ed. M.
Sözen), İstanbul 1998; A. M. Talbot, “Bizans
Manastır Sistemine Giriş”, Cogito, S. 17, s. 161176; C. Texier, Küçük Asya, (çev. Ali Suad), III,
İstanbul 1924; Turan, SZT.
NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

Yahudi Cemaati
Yahudiler ile ilgili XVI. yüzyıla ait tahrir
defterlerinde herhangi bir kayıt yoktur.
Ancak XVII. yüzyıla ait cizye defterlerinden ikisinde Yahudi hanelere ait bilgiler
vardır. Bunların ne zaman geldikleri ve
hangi tarihte şehirden ayrıldıkları hususunda bir bilgiye rastlanmamıştır.
1613 tarihli Cizye Defteri’nde Molu*
köyünde bulunan gayrimüslim nüfustan
bahsedilirken “Der-şehr-i sakin Yahudi
hane-i Kayseriyye hane 15 fî 26 Muharrem sene 1024, yekûn 26, Muharrem
sene 32 Hane 5” şeklinde bir kayıt vardır.
Buna göre 26 Muharrem sene 1024 /25
Şubat 1615 tarihli bir kayıtta Kayseri’de
bulunan 15 Yahudi hanesinin mevcut
olduğu, ancak 26 Muharrem sene 1032
/30 Kasım 1622 tarihli ikinci kayıtta bunlardan sadece 5 hane kaldığı belirtilmektedir. Bunların şehrin neresinde ikamet
ettikleri bilgisi ne yazık ki mevcut değildir.
5 Receb 1102 / 4 Nisan 1691 tarihinde
Esad Ağa ve kâtip Mustafa Efendi tarafından hazırlanan Cizye Defteri’nde de
“Beray-ı cizye-i gebranma’a Yahudiyan-ı
kazâ-i Kayseriyye” şeklinde bir başlık
verilmiştir. Ancak defterde kaydedilen
“1515 a‘lâ, 957 evasıt ve 1957” ednâ”
olmak üzere toplam 4429 hane gayrimüslimden ne kadarının Yahudi hanesi
olduğu kaydedilmemiştir. İki cizye defterinde de Yahudiler ile ilgili kayıt olmasına rağmen ayrıntılı bilgi verilmemiştir.
Sonraki kayıtlarda da Yahudiler ile ilgili
herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Dolayısıyla XVII. yüzyılda çok az da olsa
Kayseri’de bir Yahudi nüfusundan söz
etmek mümkündür.
Kaynakça: MAD. 1208, s. 10-12; MAD. 5856,
s. 1.
MEHMET İNBAŞI

Osmanlılar Döneminde Hristiyanlar
Osmanlılar Döneminde nüfusun yüzde
altmışı Müslüman olmakla birlikte Türk
nüfus, toplam Osmanlı nüfusu içinde
yüzde otuzdan biraz fazla idi. Müslüman
veya gayrimüslim olsun, Türk olmayan
bu kalabalık nüfusu, sadece askerî tedbirlerle devlete bağlı tutmanın mümkün
olamayacağı açıktır. Fatih Sultan Mehmed, Rum-Ortodoks kilisesini ihya
etmek suretiyle onları Katolik Roma Kilisesine bağımlı olmaktan kurtarmıştır.
Çok geçmeden benzeri düzenlemeleri
Ermeniler ve Museviler için de yapmıştır.
Osmanlılarda halk, İslam kamu hukukuna göre iki ana gruba ayrılmıştır: Vatandaşlık hak ve görevi olan Müslümanlar
ile siyasal hakları ve bağlı bulundukları
hukuk kuralları açısından onlardan farklı
olan zimmiler (İslam devleti hâkimiyeti
altındaki gayrimüslim tebaa). Zimmiler
eğitim, ibadet ve aile hukuku konularında serbest bırakılmıştır. Fatih Sultan
Mehmed’den itibaren zimmilere tanınan
bu haklar onların hukuki statülerinin
temelini teşkil etmiştir. Bu sayededir ki
kimliklerini koruyabilmişler, İstanbul’un
Fethi’nden yaklaşık 400 sene sonra bile
eskisinden daha güçlü bir şekilde kendilerine gelmişler ve bağımsızlık davasına
kalkışabilmişlerdir.
Osmanlılarda her gayrimüslim cemaat,
bağımsız bir dinî topluluk ya da o günkü
tabirle ayrı bir ‘millet’ olarak kabul edilmiştir. Bunlar dinî ve sosyal hayatlarını,
kendilerine ait millet teşkilatları vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Nitekim nikâh akdi
ve feshi, nafaka, veraset ve vasiyetle ilgili
işlerinin kendi mahkemeleri tarafından
görülmesine izin verilmiştir. Devlet
yönetimiyle ilişkilerini liderleri vasıtasıyla kurmuşlardır. Liderler ise cemaat üyelerinin uygunsuz davranışları, vergi ve
diğer yükümlülükleri açısından padişaha
ve memurlarına karşı sorumlu idi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna kadar Kayseri’de önemli miktarda
zimmi nüfus vardı. Ermeni nüfusu, Rum
nüfusuna göre hep fazla olagelmiştir. Bu
durum, Anadolu’nun fethiyle birlikte çok
sayıda Rum’un Balkanlara göç ettirilmiş
olmasıyla açıklanabilir. Fatih’in zimmiler
hakkında verdiği beratlar, sonraki padi-
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Kayseri livasının XVI. yüzyıl başlarında etnik ve dinî yapısına göre yerleşim yerleri (K. Demir- S. Çabuk, Türk
Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleri, s. 100)

şahlar tarafından da sürekli yenilenmek
suretiyle güncellenmiştir. Ancak geçen
asırlar içerisinde onlarla ilgili uygulamalarda birtakım gelişme veya değişmeler
olmuştur. Tanzimat’la birlikte tebaanın
eşitliği prensibi kabul edilince Müslümanların ve bu meyanda Türklerin
hâkim millet olma özelliği resmen sona
ermiş ve zimmiler de Müslümanlarla
birlikte “Osmanlı vatandaşı” statüsüne
kavuşmuşlardır. Ancak gayrimüslimlerin, başlangıçtan itibaren zaten kendilerine tanınan dinî haklarında bir değişikliğin olmadığını söyleyebiliriz. Yeni
düzenleme ile onlara tanınan haklar,
daha ziyade siyasi konulardadır. Zimmiler, bu yeni haklarla XIX. yüzyılın ikinci
yarısında Müslümanlardan adeta daha
ayrıcalıklı bir hâle gelmişlerdir.
Yukarıda dile getirilen genel esaslar çerçevesinde Osmanlılar Dönemi’nde Kayseri’de yaşayan Hristiyanların durumu ile
ilgili olarak rastladığımız uygulamalar
şöyle idi: Ruhbandan birisi öldüğünde
mirası beş bin akçeden fazla ise ilk beş
bini patrikhaneye, fazlası devlet hazinesine gelir kaydedilirdi. Kilise fukarası lehi-

ne yaptıkları vasiyetler geçerli olurdu.
Maddi çıkar sağlamak üzere kadı, kassâm
veya adamları tarafından herhangi bir
müdahalede bulunulması yasaktı.
Osmanlı idaresi yeni kiliselerin yapılmasına prensip olarak karşıdır. Buna karşılık XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren
bazı yeni kiliselerin inşasına izin verilmeye başlanmıştır. Tamir işi ise başlangıçtan itibaren padişahın veya hükûmetin
iznine bağlanmıştır. Kiliseleri bulunmayan bazı küçük köylerde yaşayan Hristiyanlar ise gerekli izni aldıktan sonra köylerindeki vaftiz ve cenaze gibi dinî ayinleri icra etmek üzere bir papaz bulundurabilirlerdi.
Patrikliğe bağlı kilise ve manastırlara
vakfedilmiş olan şeylere hiç kimse karışamazdı. Müslüman vakıflarında olduğu
gibi kilise yararına vakfedilmiş mallar
üzerinde de vakfı kuran kişinin vârisleri
herhangi bir hak iddia edemezlerdi.
Arama iznini veren ferman bulunmadıkça hiç kimse kiliseleri teftiş edemezdi.
Ancak zaman zaman ehl-i örften bazı
kimseler, yetkisiz oldukları hâlde teftişte
bulunmak istemişlerse de haklarında şi-
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Belge Özeti: Hristiyan ayin ve geleneklerine göre cemaatini
yönetmekle görevlendirilen Kayseri Rum Metropoliti Permanos’a
hiç kimsenin müdahalede bulunmamasını emreden, 2 Rebiyyülevvel 1099 / 6 Ocak 1688 tarihli ferman sureti (96 numaralı Kayseri şer'iye sicili, s. 2)

kâyet vuku bulmuş ve bu gibileri böyle
davranışlardan kesin bir dille menedilmiştir.
Cemaat üyelerinin, kendi aralarındaki
mahkemelik işleri, Patrikhane mahkemesi tarafından görülürdü. Bu mahkemelerin verdiği kararları devlet aynen uygulardı. Ancak patriklerin ölüm cezası verme
yetkileri yoktu. Adi suçluların herkes gibi,
devlet tarafından yargılanıp cezaya çarptırılması tabiidir. Fakat bunun için suçun
sabit olması şart koşulmuştur.
Gerek millet başları gerekse reaya, kamu
düzenine aykırı hareket edemezdi. Dev-

lete karşı işlenen ihanet suçunun cezası
ağırdı. 1821 Rum İsyanı’nda rolleri bulunduğu için Kayseri’ye sürgün edilen Divan
Tercümanı Yanko ile yazıcısı ve başçuhadarı Yorgi’nin, burada da rahat durmayıp
fesat çıkarmaya çalıştığı anlaşılınca kendilerinin idam edilmesini ve mallarının
satılıp parasının İstanbul’a gönderilmesini emreden bir ferman çıkmıştır. Fakat
bu arada isyanla ilgisi olmayıp kendi işi
ve gücüyle uğraşan Rumların ve kiliselerin rahatsız edilmemesini emreden fermanlar gönderilmiştir.
Papaz ve rahipler kendi dinî kurallarını
uygulamakta serbest ve yetkili kılınmışlardır. Çevreyi rahatsız etmemek şartıyla
yüksek sesle İncil okuyabilirlerdi. Aile
hukukuyla ilgili meselelerden doğan
davalar, patrikhanelerde kurulan heyetlerce görülür ve gereği Osmanlı Devleti’nin icra memurları tarafından yerine
getirilirdi. Ermeniler arasında nikâhsız
yaşayanlara, sebepsiz yere boşanan karı
ve kocaya, iki hanımla evlenen erkeklere
inançlarına uygun her ne yapılacaksa
patrik veya memurları tarafından yapılırdı. Bu konuda onlara müdahalede bulunan Müslümanlar hakkında kanuni işlem
yapılacağı ilan edilmişti.
Kayseri ve yöresi Rum metropoliti cemaatinden bazı kimselerin kendi ayinlerine
aykırı bir biçimde, izinsiz olarak evlenip
boşanmaya kalkıştıklarını, bunu yaparken de bazı kenar mahkemelerde görev
yapan naipler veya mahalle imamlarına
nikâh kıydırdıklarını, bu durumdan en
çok çoluk-çocuğun zarar gördüğünü dile
getirerek gerekli işlemin yapılmasını
talep etmiştir. Gerçekten, bu isteğe uygun
olarak, kadıların ve naiplerin sadece
yukarıda ifade edilen hususlarda değil,
kendi ayinlerine göre zimmiler arasında
cereyan eden diğer hususlara da karışmamaları emredilmiştir (M 1838).
Hiçbir kimse bir zimmiyi Müslüman
olma konusunda zorlama hakkına sahip
değildi. Bu konuda, XVIII. yüzyılın ortalarına doğru uygulamadan kaldırılan ve
belli kanunlar çerçevesinde Hristiyan
tebaa çocuklarından bir kısmının asker
kaydedilmek üzere devşirilip Müslümanlaştırılmaları usulü bir istisna teşkil eder.
Zimmi iken Müslüman olan bir babanın
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küçük çocukları, anneleri Hristiyan olarak kalsa bile babalarına tabi olurdu.
Müslüman olan zimmi, eğer kadınsa
kocasından boşanırdı.
Şer’iye Mahkemelerinde delil getirmek
iddia sahibinin, yemin etmek ise inkâr
edenin üzerine düşen bir görevdi. Bu
genel kural zimmiler için de geçerliydi.
Söz gelimi davacının Müslüman, davalının gayrimüslim olduğu bir davada, Müslümanın delil getirememesi hâlinde, zimminin haklı çıkması için kendi inancına
göre yemin etmesi yeterli sayılmıştır.
Zimmiler, istedikleri takdirde terekelerini İslam hukukuna göre taksim ettirebiliyorlardı. Mülkiyet konusunda zimmiler
arasında çıkan anlaşmazlıklar, Müslümanlar arasında olduğu gibi kadılık vasıtasıyla çözümleniyordu. Kayseri Şer’iye
Sicilleri’nde bunun yüzlerce örneğini
görüyoruz. Ölen zimminin mirasçıları
henüz çocuk yaşta iseler mahkemece
bunlara, hısımlarından uygun olan bir
kişi, vasi tayin edilirdi.
Osmanlı Devleti’nde zimmilerin başta
gelen yükümlülüğü, askerlik hizmetine
karşılık olmak üzere cizye adında bir
vergi ödemekti. Gayrimüslimlerden
cizye vergisi kaldırıldıktan sonra askerlik
görevine karşılık kendilerinden ‘bedel-i
askerî’ adıyla bir vergi alınmaya başlandı
(M 1857). Bu vergiyi ruhban sınıfından
olanlar hariç bütün zimmi erkekler yıllık
kazançlarına göre ödemek zorundaydı.
Ancak cizye mükellefi bazı kimseler,
borçlarını ödemekten kurtulmak için
kendilerini ruhban sınıfından gösterme
gayreti içerisine girmişlerdi. Bu tür istismarları önlemek için ruhban sınıfına
sonradan girmiş veya girecek olanların
üzerinden, geçmiş yıllara ait vergileri
affedilmemiştir.
Diğer yerlerde olduğu gibi Kayseri sancağında da içki üretilen veya satılan yerler yoktu. Fakat gayrimüslim halk, vergisini ödeyerek evlerinde içki üretebiliyor
ve kullanabiliyorlardı.
Ermeniler ve Rumlar, Selçuklulardan itibaren son dönemlere kadar bu topraklarda kendi inançlarına göre güven içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Yirminci
yüzyılın başlarında Kayseri şehir merkezinde 7 Ermeni ve 1 Rum kilisenin bulun-

duğu bilinmektedir. Çevredeki manastır
sayısı ise 30’a yakındır. 1914 resmî kayıtlarına göre; Kayseri’nin toplam nüfusu
255 bindi. Bunun 184.300’ü Müslüman,
50.200’ü Ermeni, 20.600’ü Rum’du.
Bu şehirde Ermeni ve Rum meselesinin
ortaya çıkışı Osmanlı Devleti’nden değil,
Avrupa Devletlerinin onları Osmanlılar
aleyhine kışkırtmasından kaynaklanmıştır. Millî ve dinî değerlerini koruyarak
yaşama imkânına sahip olan Ermenilerin
durumu, Osmanlılar zamanında daha da
iyileşmiş ve devlet tarafından ‘tebaa-i
sâdıka’ olarak nitelendirilmiştir. Ancak,
Avrupa Devletleri ile Rusya, Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmek için XIX. yüzyılın sonlarına
doğru Ermenilere el atmışlardır. Bu yüzden ülkenin birçok yerinde olduğu gibi
Kayseri ve yöresindeki Ermeniler de
1893’ten itibaren Hınçak ve Taşnak
Komitelerinin öncülüğünde silahlanmaya ve devletin zayıf bir anını kollamaya
başlamışlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında devlet, askerî bir tedbir olmak
üzere, Tehcir Kanunu’nu çıkarmak
zorunda kaldı ( 1915). Kayseri ve çevresinde yaşayan Ermenilerin isyana katıldıkları
anlaşılınca bu kanun çerçevesinde Kayseri ve kazalarında yaşayan 45 bine yakın
bir Ermeni nüfusu, o tarihlerde Osmanlı
yönetiminde bulunan Halep ve Musul
vilayetlerine, tehcir ve iskân edildiler.
Rumların devlete karşı tutumu ise Ermenilerden farklı olmuştur. Onlar Millî
Mücadele Dönemi’nde bile Yunan-Patrikhane ikilisinin bütün gayretlerine rağmen devletin aleyhinde bir tavır içinde
olmamışlardır. Esasen Kayseri ve çevresinde yaşayan Ortodoksların Türkçeden
başka dil bilmedikleri ve Türk asıllı Hristiyanlar oldukları ilim âleminde hayli
kabul gören bir görüştür. Ancak İstiklal
Savaşımızdan sonra Yunanistan’da kalmış olan Müslümanlarla Türkiye topraklarında kalmış olan Rum halk, 1923’te
imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi
Sözleşmesi gereğince belli şartlar ve esaslar çerçevesinde mübadele edilmiştir.
Rumların kalabalık olarak yaşadığı yerlerden biri olan Kayseri ve kazalarından
ise 27 bini aşkın Rum, Yunanistan’a gönderilmiştir.
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Kaynakça: Ali Aktan, “Osmanlı Belgelerine
Göre Kayseride’ki Gayrimüslim Tebeanın
Durumu”, KYTSB 3, s. 7-33; Mehmet Ersan,

Selçuklular Zamanında Anadolu’da Ermeniler, TTK Yayını, Ankara 2007; Mustafa Ekincikli, Türk Ortodoksları, Siyasal Kitabevi, Ankara
1998; Salih Özkan, Kayseri’de Türk Ortodoks
Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu’da Türk Ortodoksluk Sadası Gazetesi, Erciyes

Üniversitesi Yayını, Kayseri 2003; Doğan
Yörük, “H. 1259 / M. 1843 Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rumlar ve Ermeniler”,
Turkish Studie, Ankara 2013, C. 8-11, s. 439466; Ramazan Tosun, Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri’de Ermeni Olayları, Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri 1997; Türk Rum
Nüfus Mübadelesi ve Kayseri’deki Rumlar,
Tolunay Yayıncılık, Niğde 1998; Gülnihâl Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî

Gelişmelerin Işığı Altında Gayr-i Müslim
Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu
(1839-1914), TTK Yayını, Ankara 1996; Bilal
Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim
Tebaanın Yönetimi, Risale Basın-Yayın Ltd.,
İstanbul 1996.

ALİ AKTAN

Şapka Kanunu’na Meclis’te
tek muhalif Bursa Milletvekili
Nureddin Paşa (Sakallı)

Kayserili Mehmed Tevfik
Efendi (A. Kucur Arşivi)

KAYSERİ’DE ŞAPKA KANUNUNA
MUHALEFET
Mustafa Kemal’in 27 Ağustos 1925 tarihinde şapka üzerine Kastamonu’da yaptığı ünlü konuşmanın hemen sonrasında
Bakanlar Kurulu Kararı ile önce devlet
memurlarına şapka giyme mecburiyeti
getirildi, daha sonra da Konya Milletvekili Refik (Koraltan) Bey ve arkadaşları
şapka giyilmesiyle ilgili kanun teklifini
Meclise sundu (16 Ekim 1925). Teklif, 25
Ekim’de Mecliste görüşülmeye başlandı
ve bir ay sonra da kabul edildi (25 Kasım
1925). 671 sayılı bu Kanun, “Türkiye
Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i
umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve
bilumum müessesata mensup memurîn
ve müstahdemîn, Türk milletinin iktisa
etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın
devamını hükûmet meneder.” hükmünü
içermekteydi. Bu süre içinde Mecliste tek
muhalif Bursa Milletvekili Nureddin
Paşa (Sakallı) idi. Paşa'nın kanuna yaptığı
muhalefet Mecliste sert tartışmalara
sebep oldu. Aynı zamanda memleketin
birçok şehrinde Şapka Kanunu aleyhine
protestolara ve halk yürüyüşlerine neden

oldu. Bu protesto mitinglerinden biri de
22 Kasım 1925 tarihinde Kayseri’de
yapıldı. Nakşibendi
Şeyhi Mekkeli
Ahmed Hamdi Hoca ve dört sarıklı arkadaşının yönlendirmesiyle yapılan yürüyüşten sonra 300 sarıklı tutuklandı. Bu
tepkiler resmî makamlarca “irtica isyanı”
olarak değerlendirildi. Bunun üzerine
Ankara İstiklal Mahkemesi üyeleri Şapka
Kanunu'na karşı oluşan tepkilere karşı
bir gözdağı vermek ve ilgili dava dosyalarını yerinde incelemek amacıyla geziye
çıktı. Mahkeme “Şapka Kanunu”yla ilgili
ilk yargılamasını 25 Kasım 1925 tarihinde
Kayseri’de yaptı. Mahkeme, Mekkeli
Hacı Ahmed Hamdi, Eytam müdürü iken
şapka giymek istemediği için istifa ettiği
iddia edilen Hacı Abdullah ve üç arkadaşının mahkemesine Ankara'da devam
edilmesine karar verdi. Ankara’da ise
Ahmet Hamdi, Hacı Abdullah ve üç arkadaşının idamına karar verildi.
Kaynakça: BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) Fon Kodu: 030.18.1.01, Yer No: 16.71.4;
Ankara İstiklâl Mahkemesi Zabıtları-1926,
Ahmed Nedim, İşaret Yayınları, İstanbul 1993, s.
347-348; http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
Kanunlar.aspx
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Haftalık mizahi gazete. 1954 yılında çıkmıştır. İlk sayıdan sonra yayını kesilmiştir. Sahibi ve müdürü Mehmet Olgunbaş’tır.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 85.
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KAYSERİLİ MEHMED TEVFİK EFENDİ
Mutasavvıf (Kayseri, Yeşilhisar / Keşlik
Köyü, ? – İstanbul 1927). Babası Kayserili
Hasan Efendi’dir. Aile Kayseri’de
oturmakla birlikte Hasan Efendi
İstanbul’da çalışmaktaydı. Bu sebeple
kardeşi İbrahim Ethem ile birlikte
İstanbul’a gitti. İstanbul’da babasının
yanındayken tasavvufî çevrelerle tanıştı.
Halvetiyye-i Şabaniyye şeyhi ve “Fatih
Türbedarı” namıyla tanınan Ahmed
Amiş
Efendi
( 1807 - 1920 )’nin
sohbetlerine katıldı. Bu ortamda
memleketine nisbetle “Kayserili”
lakabıyla tanındı. Ahmed Amiş Efendi,
ölümünden sonra yerine başhalifesi olan
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Mehmed Tevfik Efendi’yi şeyh olarak
bıraktı. Amiş Efendi’nin 1920 yılında
vefatından 1927 yılına kadar yaklaşık yedi
yıl postnişinlik etti. Kendisinden sonra
Ahmed Amiş Efendi’nin talebelerinden
Ahmed Tâhir Maraşî Efendi (1885-1954)
posta oturdu.
Bir mutasavvıf olmakla birlikte
-Halvetîliğin prensipleri gereği- iş güç
sahibi idi. Bu sebeple Sultan II.
Abdülhamid’in sarayında mutfaktan
yemek tablasını getirip götürmek
şeklindeki tablakârlık veya fırıncılık işiyle
görevli olarak bulundu. II. Abdülhamid’in
tahttan indirilmesinin ardından saray
personeli ile birlikte kendisi de bu
görevden ayrıldı. Saraydaki görevi ve bu
görevden ayrıldıktan sonraki meslek
hayatı hakkında yazılı kaynaklarda
ayrıntılı bilgi yoktur. Eser kaleme
almamışsa da kendisinden birtakım
tasavvufî derinliğe sahip sözler
nakledilmiştir. Bunlardan biri “Hayrın da
hak, şerrin de hak; şerrin bu mazhardan
zuhur etmesin.” şeklindedir.
Nüzhet Hanım’la evliliğinden bir kız
çocuğu dünyaya geldi. Akrabaları hâlen
Kayseri’de yaşamaktadır.
Vahdet-i vücut anlayışının son
devirlerdeki en önemli temsilcileri olarak
görülen Halvetî-Şabânî sûfîleri arasında
en az tanınanı sayılabilecek olan Mehmed
Tevfik Efendi’nin silsilesi Ahmed Amiş
Efendi ve Kadızâde Ömer-i Halvetî
vâsıtasıyla ünlü sufi Kuşadalı İbrahim-i
Halvetî (1774-1818)’ye ulaşır. Bu silsile,
Halvetîliğin
Şabâniyye
kolunun
Kuşadaviyye (İbrâhimiyye) kolu olarak
tanınmıştır.
Kaynakça: M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü-III, 1983, s.
371; https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayserili_
Mehmed_Tevfik_Efendi; Sözlü kaynak: Abdullah Kucur, (1933-).
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

KAYSERİLİ ŞABAN AĞA
Siyaset adamı, Yüzellilikler’den. (Kayseri/Molu köyü, 2 Ocak 1876 - 4 Temmuz
1928). Hürriyet ve İtilaf Fırkasının tanınmış simalarındandır.
Kayseri’de Hacıefendioğulları olarak
tanınan bir sülaleye mensuptur. Babasının adı Hüseyin’dir. 1894 senesinde aske-
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re gitti ve bir yıl kadar sonra Kastamonu
Redif Taburuna mülazım (teğmen) oldu
(1895). Yunan Muharebesi’nde bulundu.
Askerliği esnasında Fırka Kumandanı Ali
Rıza Paşa’nın da teşvikleriyle bu fırkada
naip olan Yâsinîzâde Sabit Molla’dan
Mecelle, İstinaf Ceza Reisi Şâkir Bey’den
usûl-i muhakemât, ceza kanunu ve şerhlerini okudu. Sekiz seneyi aşkın bir süre
Fırkanın umur-ı tahririyyesini (yazışma
işlerini) yürüttü ve Fırka Divan-ı Harbinde çalıştı. Yine İzmir Fırkasında da aynı
görevlerde bulundu. Daha sonra Manisa
İkinci Sınıf Redife terfi etti. Fakat tekrar
İzmir Fırkası yazışma işlerinde istihdam
edildi.
Babıali Baskını’ndan sonra Şehzade
Vahdettin’in sarayına devam etti ve onun
zamanında Hazine-i Hassa Müfettişliğine
getirildi. 1908’den sonra Jurnalleri Tetkik Komisyonunda da bulundu. İttihat ve
Terakki’den Bursa mebusu olan Tahir
Bey, Alaşehir İkinci Sınıf Alayına kumandan tayin edildikten sonra bu Cemiyete
girdi. Fakat Cemiyetin gidişatını beğenmediği için kısa sürede muhalefete başladı. Kurulduğu andan itibaren Hürriyet ve
İtilaf Fırkası’na katıldı ve Miralay Sadık
Bey’in yanında yer aldı.
Mahmud Şevket Paşa’nın katlini müteakip İstanbul’dan sürülenler arasında yer
aldı. Bu devrede Sinop, daha sonra İskilip ve Ankara’da ikamet etti. Mondros
Mütarekesi’nden sonra diğer İttihat ve
Terakki muhalifleri gibi İstanbul’a döndü
(30 Ocak 1919). Yine Hürriyet ve İtilaf
Fırkası’nda ve yine Miralay Sadık Bey’in
yanında siyasi faaliyetlere devam etti. Bu
devrede bir müddet Hazine-i Hassa
Müfettişliğinde bulundu.
Cumhuriyet kurulduktan sonra ilan edilen (1 Hazıran 1924) “Yüzellilikler” listesinde onun da ismi vardı. Sürgün senelerini geçirdiği İskenderiye’de altmış iki
yaşında vefat etti.
Kaynakça: Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi,
dosya nu: 12222-3; Rüştü Yurdakul, Hayatımın
Romanı ve Hatıralarım, İstanbul 1962, s. 54;
Ali Birinci, Hürriyet ve İtilâf Fırkası: II. Meş-

rutiyet Devrinde İttihat ve Terakki’ye Karşı
Çıkanlar, Dergâh Yay., İstanbul 2012, s. 276277.

ALİ BİRİNCİ

Kayserili Şaban Ağa
(cengizguven.blogspot.com.tr)
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KAYSERİLİ TÜTÜNCÜBAŞI ŞÜKRÜ BEY
bk. TÜTÜNCÜBAŞI ŞÜKRÜ BEY
KAYSERİSPOR
01 Temmuz 1966 tarihinde kuruldu ve
kulübün rengi sarı-kırmızı olarak tespit
edildi. Renklerinin belirlenmesinde Kayserispor’un kuruluşu için feshedilen
takımlardan Erciyes Gençlik takımının
forma renklerinin kabul edilmesi isteği
önemli rol oynadı.
Kulübün kuruluşu için Erciyes Gençlik,
Fener Gençlik, Sanayispor ve Orta Anadolu Gençlik Kulübü feshedildi. Kulübün arması ise sarı-kırmızılı renkler üzerinde mavi zeminde Erciyes Dağı’nın
resmi bulunup sarı renk üzerine kırmızı
renk (K) harfi ve kırmızı rengin üzerinde
sarı renkte (S) harfidir.
Kulübün kurucu isimleri; İbrahim Bamyacıoğlu*, Rıfat Gönen*, Şaban Cenkçi,
Necdet Soner, Aydemir Doğan*, Mehmet
Ali Berkman, İhsan Sahil, Hüseyin Birkan, Rauf Işıldar, Mücahit Pekçetinkaya,
Mehmet Çetinkayalı, Hayri Karahisarlı,
Seyfi Gözübüyük, Sadettin Kızıklı, İsmet
Askeram, Naci İmamoğlu, Alpay Aktan,
Samim Gavremoğlu, Mehmet Özateş ve
Ercüment Vanoğlu’dur. Fahri Başkanları;
Rifat Gönen, Üveyis Molu*, Niyazi Bahçecioğlu*, Şükrü Karatepe*, Mevlüt
Çetinkaya, Saffet Ulusoy, Mehmet
Özhaseki*’dir. Mehmet Özhaseki aynı
zamanda onursal başkandır.
Kayserispor’un ilkleri: Başkanı Rifat
Gönen, antrenörü Erdoğan Gürhan*,
kaptanı İhsan, yabancı oyuncuları JeneiKonstantin, kalecisi Muharrem, golü
Yener, galibiyeti Ankara Toprakspor’a
karşı (1-0), yenilgisi Beylerbeyi’ne (1-0) ,
beraberliği Samsunspor’la ( 0-0), kupası,
Spor Toto Kupası Şampiyonluğu (19681969), şampiyonluğu 1972-1973 Sezonu
2. Lig şampiyonluğu, büyük dış transfer
Niyazi’yi FB’ye 350.000 liraya, profesyonel olan oyuncusu Ömer, yabancı teknik adam Richard Breasford (İngiliz),
Kayseri dışına transfer olan Kayserili
Turgut (Gaziantepspor’a), gol kralı Gökhan Ünal’dır. Kayserispor ilk sezonu şu
kadro tertibi ile oynadı: 1- Muharrem, 2İlhan, 3- Oktay, 4- Şevki, 5- Nejat, 6Erdoğan, 7- Orhan, 8- Yener, 9- İsmet,

10- Numan ve 11- Celal. İlk sezonu olan
1966-1967 Sezonunda 16 takımlı ligde
Kayserispor 30 maçta 9 galibiyet, 9
beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 21 gole
karşılık kalesinde 33 gol yedi. Toplamış
olduğu 27 puanla ligi 10. sırada tamamla-

dı.
1972-1973 Sezonunda 2. Lig Kırmızı
Grup Şampiyonu olarak 1. Lig’e terfi etti.
1974-1975 Sezonunda 1. Lig’de son takım
olarak küme düşerken 1978-1979 Sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup 2.’si olup A.
Gücü’nü terfi maçında 3-0 yenip
1. Lig’e çıktı. Akabinde de 1979-1980
sezonunda 1. Lig’de sondan ikinci takım
olarak küme düştü. 1984-1985 Sezonunda 2. Lig şampiyonu olurken 1985-1986
sezonunda 1. Lig’de sonuncu takım olarak küme düştü. Sarı-kırmızılılar 19881989 Sezonunda 2. Lig’den 3. Lig’e düş-

tükten sonra iki sezon aradan sonra
1990-1991 Sezonunda 3. Lig 4. Grup
şampiyonu olarak yeniden 2. Lig’e
döndü. 1991-1992 Sezonunda 2. Lig şampiyonu olan ekip, 1995-1996 Sezonunda
1. Lig’de sondan ikinci takım olarak küme
düştü. 1996-1997 Sezonunda 2. Lig 5.
Grup lideri olarak Play-Off’a kaldı. PlayOff grubunda Karabükspor’la birlikte
şampiyon olarak birinci lige terfi etti.
1997-1998
Sezonunda ise küme düştü. 2004-2005
Sezonunda yapılan genel kurul ile Kayserispor ismini Erciyesspor* olarak değiştirirken Süper Lig’e terfi eden Erciyesspor
da yaptığı genel kurul ile Kayserispor
olarak devam etme kararı aldı. Kayserispor 2004-2005 Sezonundaki isim değişikliğinden bu yana liglerde mücadele
etmektedir.
Kayserispor’un müzesinde bulunan
kupalar ve kupa dereceleri şunlardır:
Spor Toto Kupası Şampiyonluğu, 19681969 Sezonu 50. Yıl Kupası Şampiyonu,
1972-1973 Sezonu Gençlik ve Spor
Bakanlığı Kupası 2. ‘si, 1972-1973 Sezonu
Spor Toto Kupası Grup 1.si ve finalde 2.,
1975-1976 Sezonu Türkiye Kupası Çeyrek Finalisti, 1977-1978 Sezonu Türkiye
Kupası çeyrek finalisti, 1982-1983 Sezonu Başbakanlık Kupası İkincisi, 19841985 Sezonu ve 2006 2007 Sezonu
İnter-Toto Kupası, 2007-2008 Sezo-
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nunda Türkiye Kupası şampiyonluğu
bulunmaktadır.
Kayserispor, tarihinde ilk kez 20062007 Sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetiminde İnter-Toto Kupası ile Avrupa’da
mücadele etme şansı buldu. Aynı sezondaki başarısı ile adını UEFA Kupası’na
yazdıran sarı-kırmızılılar İnter-Toto
Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı oldu.
Bursa’da 2007-2008 Sezonunda Tolunay Kafkas yönetiminde Türkiye Kupasını kaldıran Kayserispor, Gençlerbirliği
önünde 0-0 berabere biten maçta 11-10
penaltılarla galip gelerek kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Hâlen onursal başkanlığını Mehmet
Özhaseki’nin, başkanlığını Recep
Mamur*’un, teknik direktörlüğünü ise
Şota Arveladze’nin yaptığı Kayserispor
2011-2012 sezonunu 44 puanla 11. sırada
tamamladı. Spor Toto Kupası B Grubunu da 6 puanla 4. sırada bitirdi.
Kayserispor 2012-2013 Sezonunda
Recep Mamur başkanlığında, Şota-Prosınecki teknik direktörlüğünde ligi 52
puanla ve 5. sırada tamamladı.
Kayserispor 2013-2014 Sezonunda küme
düşme sancısı yaşayarak ProsıneckiPacencia-Ertuğrul Seçme’nin teknik
direktör olarak görev aldığı sezonda
süper lige 10 sezon sonra veda etti ve
yeniden 1. Lige döndü. Erciyesspor’un 37
puanla ve 14. sırada tamamladığı ligi Kayserispor 29 puanla ve 18. olarak noktaladı.
2014-2015 Sezonunda PTT 1. Ligde
mücadele etmeye başlayan Kayserispor’da teknik direktör Mutlu Topçu’nun istifası akabinde göreve Cüneyt Dumlupınar-Ertuğrul Seçme ikilisi getirilirken
alınan olağanüstü genel kurul kararı akabinde ise sarı-kırmızılı takımda Recep
Mamur dönemi sona erdi ve 15 Kasım
2014 tarihinden itibaren Yücel Şahin
dönemi başladı. Yücel Şahin’in başkanlığındaki yeni yönetim kurulu aldığı yeni
bir olağanüstü genel kurul kararı ile takımı yeniden kongreye götürdü.
13 Aralık 2014 tarihinde yapılan son olağanüstü genel kurulda başkanlığı gıyabında seçilen Recep Mamur noterden gönderdiği istifa dilekçesi ile istifa ettiğini
duyurdu. Yücel Şahin, Rıfat Pehlivan,
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Kayserispor 2014-2015 Sezonu takımı (M. Cengiz Arşivi)

Mehmet Delikan, İskender Belük, Ali
Çetin, Mustafa Özhaseki, Serdar Maraşlı,
Namık Tamer, Mehmet Hızlıer, Özhan
İnce’den oluşan yönetim kurulu yeniden
kongre kararı alacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takım 2014-2015 futbol
sezonunda PTT 1. Liginin 15. haftasında
Cüneyt Dumlupınar-Ertuğrul Seçme
yönetiminde çıktıkları Elazığspor maçını
1-0 kazanarak haftayı 31 puanla ve lider
olarak tamamladı.
24 Ocak 2015 tarihinde yapılan genel
kurul ile başkanlığa Bekir Yıldız* seçildi.
Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

2007-2008 Sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Kayserispor takımı ve
yöneticileri (M. Cengiz Arşivi)
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Bekir Yıldız, Yücel Şahin, Rifat Pehlivan,
Hüseyin Beyhan, Hacı Ömer Okutucu,
Şaban Miraboğlu, Mehmet Büyükbaş,
Nuri Çiftçi, İskender Beluk, Serdar
Maraşlı, Tufan Koç, Özhan İnce, Hayrullah Doğan, Kazım Nuralan, Mehmet
Delikan, Mustafa Gülsoy, Mehmet Çiftlikçioğlu, Murat Başyazıcıoğlu, Sedat
Kılın.
23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Kayserispor’un genel kurulunda tek liste ile
aday olan Hilmi Derinel’in yönetimi
seçilirken, Mehmet Özhaseki Onursal
Başkanlık unvanını bıraktı. Yapılan oylamada Onursal Başkan olarak Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik seçildi.
Kayserispor’un 4 Temmuz 2015 tarihinde
yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda,
eski başkan Recep Mamur yeniden başkan seçildi. Seçilen yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu: Recep Mamur, Ali
Çetin, Yücel Şahin, Oğuz Ortaköylüoğlu,
Rifat Pehlivan, Serdar Maraşlı, Mustafa
Demir, Mehmet Delikan, Osman Paşa
Karaca, Ahmet Yıldız, Mehmet Hızlıer.”
Seçilen yönetim kurulu yedek üyeler
ise “Mehmet Dinç, Cemil Fener, Metin
Sönmez, Metin Kösedağ, Cem Atakan,
Ferhat Yağmur, Oğuzhan Ulutaş, Ahmet
Yağmahan, İsmail Solak, Cemal Gül,
Ahmet Akı Kayserispor, 2014-2015 Sezonunda PTT 1. Lig şampiyonu olup Spor
Toto Süper Lige çıktı.

Elia Kazan

Kayserispor-Sivasspor Karşılaşmasında Yaşanan
Olaylar
17 Eylül 1967 tarihinde 2. Lig Beyaz Grup
Müsabakası’nda Kayseri’de Atatürk
Stadyumu’nda Kayserispor-Sivasspor
maçı oynanmaktaydı. 20. dakikada
Oktay Aktan’ın attığı golle sarı-kırmızılı
takım 1-0 öne geçti. Bunun ardından
gerginleşen ortamda karşılıklı taş atmalar
sonunda kapı önlerinde izdiham yaşandı.
Stadyumun kapılarının içeri açılır olması
nedeniyle dışarıya çıkamayan 43 Sivasspor taraftarı kapı önündeki yığılmadan
dolayı havasızlıktan boğularak can verdi.
Bu acı olay Türk futbol tarihinde derin
bir iz bıraktı. Olay sonrasında Kayserililerin yaşadığı büyük üzüntü ile birlikte
TFF, Kayserispor’a saha kapatma cezası
verdi. Kayserispor bu ceza nedeniyle

18 Eylül 1967 tarihli Hürriyet gazetesi
manşeti

uzun süre maçlarını zorunlu olarak aylarca yollara düşülen, başka türlü mağduriyetlerin de yaşandığı koşullarda ve dış
sahalarda oynamak durumunda kaldı.
Bu gelişmelerle birlikte bu iki takımın
uzun süre karşı karşıya gelmemesi için
ayrı gruplarda yer alması sağlandı.
İki il arasında büyük gerginlikler yaşandı.
Ancak 1990’lı yılların başında KayseriSivas dostluğu için oynanan dostluk
maçlarıyla iki il arasındaki gerginlik giderildi.
MUSTAFA CENGİZ

KAZAN (KAZANJOGLOUS), ELİA (ELİAS)
Yönetmen, yazar (İstanbul, 07 Eylül
1909- 28 Eylül 2003). Kayseri’nin Germir köyünden göç eden Rum bir ailenin
çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. Babası
Kapalı Çarşı’da halı ticaretiyle uğraşmıştır. Dört yaşında ailesiyle birlikte ABD’ye
göç etti. Massachusetts Williams College’da eğitimini tamamladıktan sonra
Yale Üniversitesi Drama Okuluna girdi.
New York’ta Lee Strasberg yönetimindeki bir tiyatro topluluğuna katıldı (1932).
Amerikan Komünist Partisi’ne kaydoldu
(1934) ve bir yıl sonra da aynı partiden
arkadaşı Clifford Odets’in yazdığı Waiting for Lefty isimli oyunda oynadı. City
for the Conquest (1940) ve Blues in the
Night (1941) isimli iki sinema filminde
daha rol aldı. Lee Strasberg ve Cheryl
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Crawford ile birlikte Actors Studio’yu
kurdu (1947). Burada, aktörlerin kendi
duygusal tecrübelerine dayalı olarak eğitim ve prova sistemine dayanan yeni bir
metodun öncülüğünü yaptılar. Arthur
Miller’in All My Sons adlı oyununu
yönetti.
Film yönetmeye 1944’te başladı. Filmleri
çoğunlukla ilerici ve toplumsal açıdan
eleştirel temalar içeren konulardan oluşur. Akademi Ödüllerinde iki kez “En İyi
Yönetmen Oscarı”nı kazandı (1948 ve
1955). New York kentindeki Lincoln
Sahne Sanatları Merkezi Repertuvar
Tiyatrosu’nun yönetmenleri arasında yer
aldı (1960-1964).
Bir davada komünist partiye üye sanatçı
arkadaşlarını ihbar ettiği için yalnız kaldı.
Amerika’ya Karşı Etkinlikler Komitesince (HUAC) sorgulandı (1952). Buradaki
ifadesinden dolayı ağır eleştirilere uğradı.
Başta Rıhtımlar Üzerinde olmak üzere
çeşitli filmleri bu kovuşturmadaki tutumuyla ilgili izler taşır. 1960’ların ortalarında tiyatrodan uzaklaşmaya başladı.
Sinemayı da ikinci planda bırakarak
yazarlığa ağırlık verdi. 1999 yılında 71.
Akademi Ödülleri’nde “Yaşam Boyu
Onur Ödülü”nü HUAC sorgusu nedeniyle protestolar arasında aldı.
1970’lerden itibaren Türkiye’yi sık sık
ziyaret etti. 7. Uluslararası İstanbul Film
Festivali’nde seçici kurul başkanlığı yaptı
(1988). Zülfü Livaneli’nin Sis filminde
küçük bir rol aldı. Ailesinin ata yurdu
Germir’i ziyareti ihmal etmedi. Germir’in
yaşlıları ile tercümanlar vasıtasıyla sohbet etmiş, geçmişi hakkında bilgi sahibi
olmuştur. Annesinin köyde doğduğu evi,
babasının geçmişteki Kayseri Kapalı
Çarşı’daki halıcı dükkânını da ziyaret etti.
Anthony Quinn ve Marlon Brando’yu
sinemaya kazandırdı. Üç evlilik yaptı.
Yazdığı eserler: Amerika, Amerika
(1962); The Arrangement (1967); The
Assassins (1972); Understudy (1974) ve
otobiyografisi A Life (1988).
Ödülleri: Biri “Onur Ödülü” olmak üzere
üç Oscar sahibiydi. Kazandığı ödüller
arasında Berlin’deki “Altın Ayı Onur
Ödülü”, Cannes’daki “Altın Palmiye”,
Venedik’teki bir “Gümüş Arslan” ve
“Jüri Özel Ödülü” ile dört “Altın Küre”
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Elia Kazan’ın baba topraklarını ziyareti, Germir -1962

ödülü bulunmaktadır.
Filmografisi: A Tree Grows in Brooklyn
(Bir Genç Kız Yetişiyor) (1945);
Gentleman’s Agreement (Namus Sözü)
(1947); Pinky (Kara Damga) (1949); A
Streetcar Named Desire (İhtiras Tramvayı) (1951); Viva Zapata! (1952); Man on
a Tightrope (1953); On the Watertfront
(Rıhtımlar Üzerinde) (1954); East of
Eden (Cennetin Doğusu) (1955); Baby
Doll (Taş Bebek) (1956); A Face in the
Crowd (Kalabalıkta Bir Yüz) (1957);
Splendor in the Grass (Aşk Bahçesi/
Gençlik Biterken) (1961); America, America (1962); The Arrangement (Uzlaşma) (1969); The Visitors (1972); The Last
Tycoon (Son Patron) (1976).
Kaynakça: http://www.spartacus.schoolnet.
co.uk/USAkazan.htm (çev. H.Tekin); http://
tr.wikipedia.org/wiki/Elia_Kazan
			

ALİM GERÇEL

Elia Kazan’ın 1954 yapımı
Rıhtımlar Üzerinde filminin
afişi
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KAZANCILAR bk. KAPALI ÇARŞI

Kadir Keçebaş

Keçecizade Muharrem
(Büyükkeçeci) Efendi

KEÇEBAŞ, KADİR
Şair, yazar, eğitimci (Adana/Kadirli,
1948-). Osmaniye Bahçe Köyü İlkokulu
(1958), Adana İmam-Hatip Lisesi (1965),
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi
(1972). Öğretmenlik hayatına Kayseri Kız
Meslek Lisesinde başladı (1973). Kayseri
Ticaret Meslek Lisesinden emekli oldu
(1995).
Şiir ve hikâyeleri Erciyes, Kültür-Sanat,
Öncü, Berceste, Güneysu dergilerinde
yayınlandı.
1982 yılı KASD (Kayseri Sanatçılar Derneği) Edebiyat Ödülleri hikâye dalında
teşvik ödülüne layık görüldü. Türk Dünyası Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda üçüncülük ödülü ile taltif edildi
(2005).
Eserleri: Hikâyeleriyle Karatepeli Fıkraları (Yöresel fıkra derlemeleri) Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Yayını (2007). Basım aşamasındaki eserleri: Yandı Çukurova Yandı (Ermenilerin
Türklere yaptığı katliamları konu alan
hikâyeler); Koku (hayatın içinden seçilen
konuları içeren hikâyeler).
SERGÜL VURAL

Ahmet Hikmet Keçecigil

KEÇECİGİL, AHMET HİKMET
Müzisyen, kanun sanatçısı, bestekâr
(Kayseri, 11 Ocak 1948- 16 Şubat 2003).
İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de yaptı.
İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinden mezun oldu
(1972). O yıllarda koro şefliğini Süheyla
Altmışdört’ün yaptığı İstanbul Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu’na katıldı
ve kanun çaldı. Ayrıca, aynı zamanda Dr.
Teoman Önaldı’nın şefliğindeki Fatih
İleri Türk Musikisi Konservatuvarına
devam etti ve Şenel Önaldı’dan dersler
aldı. Kayseri’ye dönüşünde büyük kuruluşlarda mali işlerden sorumlu olarak
çalıştı.
İş hayatı dışında Türk sanat müziğiyle
ilgili çalışmaları ve müzik yeteneğiyle de
tanınan bir şahsiyet oldu. Kayseri Belediye Konservatuvarının kuruluşunda
önemli katkıları oldu. Kuruluşundan
sonra da konservatuvarda uzun yıllar
hocalık ve koro şefliği yaptı.

Yazdığı şiir ve hikâyelerin yanı sıra beste
çalışmaları da vardır. Geçirdiği beyin
kanaması ameliyatı sonrasında vefatı
üzerine son yıllarında özellikle ilgilendiği
tasavvuf müziğiyle ilgili beste çalışmaları
yarım kaldı. Evli ve üç çocuk babasıydı.
Kaynakça: Çınar, Musiki Yolcuları, s.106-107
YAYIN KURULU

KEÇECİZADE MUHARREM
(BÜYÜKKEÇECİ) EFENDİ
Müderris, imam-hatip (Kayseri, 1860-14
Eylül 1948). Çifteönü-Tahir Ağa Mahallesi’nde doğdu. Babası Şıh, annesi
Elmas’tır. Muharrem Efendi, Keçecizadelerdendir.
İlk tahsilini mahalle mektebinde, medrese tahsilini Hatuniye Medresesinde yaptı
ve buradan icazetname aldı. Amcası
Büyük Keçecizade Mustafa Efendi’den
de ders aldı. Hacı Enver Efendi ve Kızıklı
Hacı Kasım Efendi’nin de talebesidir.
Geçim sıkıntısı çeken hoca, mesleğini
sevdiği ve bırakmak istemediği için baba
mesleği olan keçe imali işine girdi. Bu
durumu öğrenen zamanın hayır sahibi
kişilerinden Hacı Seyyid Mehmed Efendi
tahsiline ve mesleğine devam etmesi için
yardımcı oldu. Yanıkoğlu Camii’nde
imam-hatiplik ve birçok camide fahri
vaizlik yaptı.
1900 başlarında, okuduğu Hatuniye
Medresesinin müderrisleri arasındadır.
O sırada kadrosu boş olan Cami-i Kebir
imam-hatipliğini aldı ve 10 yıl bu görevi
yürüttü.
İlk eşinden iki, sonraki eşinden de iki
çocuğu oldu.
Arkadaşı, Camgöz’un Hacı Yusuf (Eken)
Efendi’nin oğlu İbrahim Eken (Ö. 2010)
“Muharrem Efendi’ye 20 yaşına kadar
hizmet ettiğini” söylemiştir. Avcılığı
seven Keçecizade son yıllarında “Ayaklarıma söz anlatamıyorum.” deyince kendisi gibi avcı olan Hacı Zühdü (Sayram)
Efendi ona, “Sen de çok kuşun ayağını
kırdın.” diye şaka yapmıştır.
Birçok medrese ve camide görev yaptı.
Vefatı üzerine cenazesi Hunat
Camii’nden kaldırıldı, İyiler Mezarlığı’na
defnedildi.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 86-88; Güven,
Yazmalar, s. 135; Güven, Kayseri’de Mecmua-
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lar, s. 20; Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Numarataj Defteri; Kayseri/Melikgazi Nüfus
Müdürlüğü Arşivi; 15 Mayıs 2006 tarihinde
İbrahim Eken’le yapılan görüşme.

MUSTAFA IŞIK

KEÇEOĞLU, MEHMET ABDÜLKADİR
(YAMAN DEDE)
Mevlevi şairi, avukat, eğitimci (Kayseri/
Talas, 29 Temmuz 1888- İstanbul, 3
Mayıs 1962). Asıl adı Diyamandi
Keçeoğlu’dur. Babası Rum esnafından
iplik tüccarı Yuvan Efendi, annesi Afurani Hanım’dır. Doğumundan on ay sonra
ailenin Kastamonu’ya taşınması üzerine
ilk tahsilini Kastamonu Rum Ortodoks
Mektebinde tamamladı, idadiye girdi
(1901). Burada okurken Farsça Hocası
İskilipli Osman Efendi’nin Mevlâna’nın
Mesnevî'sinin girişinde yer alan ilk 18
beytini yazdırması üzerine İslam'a ve
Mevlâna’ya ilgi duymaya başladı. Bu olayın ardından hocalarının etkisiyle Arapça
ve Farsça ile daha çok ilgilendi. İdadiyi
sınıf birincisi olarak bitirdi (1907). Daha
sonra Kastamonu’da Nasrullah Medresesi Müderrisi Hacı Mümin Efendi’nin
uyarısı ile medreseye devam etti. Arapça
ve Farsçasını ilerletti. Ancak icazetname
alamadan İstanbul’a gitti (1909?). İstanbul Hukuk Mektebine girdi (1909) ve
yarışma ile Adliye Nezareti Tahrirat
Kalemi Kâtipliğine tayin edildi. Ayrıca
Şifre ve Encümen-i Adliye Kâtiplikleri de
yaptı. 1913’te de burayı bitirdi. Daha
sonra Beyoğlu Birinci Hukuk Mahkemesi
zabıt kâtibi oldu. Bu görevinden avukatlık yapmak için istifa etti (1932).
İstanbul’da bulunduğu ilk yıllardan itibaren Kastamonu’da Mevlevihane’ye hiç
gitmediği hâlde, Galata Mevlevihanesi’ne
gidip gelmeye başladı. Burada Ahmed
Celaleddin Dede’nin ve hemşehrisi Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi (Akyürek*)
Dede’nin derslerinden faydalandı. Yaman
Dede notlarında, Ahmet Remzi Dede’nin
derslerine devam ettiği sırada Mesnevî’yi
Ankaravî şerhiyle birlikte baştan sona
kadar okuduğunu belirtmektedir.
Bu dönemde Müslüman gibi yaşamaya,
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ihtifallerinde
konuşmalar yapmaya başladı. Paskalya
Yortusu’nda cami imamları ve tarikat
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şeyhlerinin kendisini ziyarete geldiğini,
evinde dinî sohbetler yanında ilâhiler
okunduğunu yazmaktadır.
Ahmet Remzi Dede ona önce “Yamandi
Molla” unvanını verdi. Daha sonra bu,
çevresinde “Yaman Dede”ye dönüştü.
Ancak kendisi böyle anılmaktan rahatsızlık duyduğunu yakın çevresine ve sevenlerine söyleyerek “Ben ‘Yaman’ bir adam
değilim, ben ‘Yanan’ adamım. Bana
‘Yanar’ ya da ‘Yanan Dede’ deyiniz lütfen!” ricasında bulunmuştur. O, şiirlerinin hemen tamamında “yanma” temasının etrafında dönmüş ve teslimiyetin
bedenî iştiyaklardan uzaklaşmakla elde
edileceğini savunmuştur. Bir şiirinde
bunu şöyle anlatır:
Yak sinemi âteşlere, efgânıma bakma;
Ruhumda yanan âteşe, nîrânıma bakma;
Hiç sönmeyecek aşkıma, îmânıma
bakma;
Ağlatma da yak, hâl-i perişânıma
bakma.
Ağlatma ki âlâmımı tahfîfe de başlar;
Ağlatma, serinletmededir bağrımı
yaşlar;
Rahmetme sakın, gerçi dayanmaz buna
yaşlar;
Ağlatma da yak, hâl-i perişanıma
bakma.
Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın;
Âteşle yaşar, yaşla değil, yâresi aşkın;
Yanmaktır, efendim, biricik çâresi aşkın;
Ağlatma da yak, hâl-i perişanıma
bakma...
İdadiye devam ettiği yıllarda, 13-14 yaşlarındayken Müslümanlığa yöneldi. 21
yaşında Müslümanlığı benimsedi. Ancak
55 yaşına kadar, tam kırk iki yıl, iki kimlikli bir hayat sürerek ihtidasını (din
değiştirme) gizli tuttu. Özellikle son yirmi
yılında, kendi evinde ıstıraplı bir gurbet
hayatı yaşadı. Yaman Dede mektuplarında, gençlik yıllarından itibaren İslamiyeti
benimsemekle birlikte ailevi bazı sebepler yüzünden bunu açıkça söylemekten
çekindiğini, İslami eserleri gizlice okumayı sürdürdüğünü, ailesiyle birlikte kiliseye gittiği zamanlarda dua etmeden çık-

Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu
(Yaman Dede)
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Yaman Dede Camii (Panaya Klisesi) –Talas

tığını, tam kırk yıl boyunca ailesinin
haberi olmadan bazen sahura kalkmadan bazen iftar etmeden oruç tuttuğunu
ifade etmektedir. Bu gizlilik 1942’de sona
erdi. O yılın şubat ayında dostlarından
Tekel Müdürü Emin Bey ile birlikte
Tokat’a gittiği sırada Nakşibendi-Hâlidî
Şeyhi Ahmed Hilmi Efendi’nin teşvikiyle
İslamiyeti kabul ettiğini resmen bildirdi.
Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu adını alan
Yaman Dede’nin ihtidası, dönemin gazete ve dergilerine konu olmuştur.
Hayatındaki bu dönüm noktası ona
pahalıya mal oldu. Fener Rum Patrikhanesinin tahrikleriyle evinden, eşinden ve
biricik kızından uzaklaştırıldı. Beş yıl
sonra öğretmen Hatice Eğitmek hanımla
evlenerek yeni bir yuva kurdu (1947).
25 yıl kadar avukatlık yapan Keçeoğlu, bu
mesleği bırakarak daha önceleri avukatlıkla birlikte sürdürdüğü öğretmenliğe
yöneldi. Saint Benoit ve Notre Dame gibi
yabancı okullarda, İstanbul İmam-Hatip
Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Türkçe, edebiyat, Farsça, Arapça
derslerine girdi. 1961 yılı başlarında rahatsızlandığı hâlde derslerine devam etti.
75 yıllık ömrünü İslam hassasiyeti üzerine geçiren bir insandır. Mevlâna’ya aşk
derecesinde bağlıdır. Bu aşırı muhabbeti
eleştirenlere, “Beni Allah ve Resulüne
taşıyan Mevlâna Hazretleri’dir. Ona sevgim bir şükran işaretidir. Bunu da bana
çok görmeyiniz.” cevabını verirdi.

Rum bir aileden geliyor olmasına rağmen Türk asıllı olduğuna inanmaktadır.
Bunu, bir öğrencisine yazdığı mektubunda şu satırlarla dile getirir: “Sınıfta 300
numaralı Diyamandi’yi görüyoruz. Rum
Ortodoks camiasından bir Anadolu
çocuğu! Bu camianın su katılmamış bir
Türk camiası olduğu tamamıyla tahakkuk etmiş bulunuyor. Ben tarih ile hiç de
meşgul olmamış olduğum hâlde Bor
kazasında Halil Nuri Kütüphanesi’nde
bu meseleye dair çok mühim vesikalar da
bulmuş ve resimlerini çektirmiştim.”
3 Mayıs 1962, Perşembe günü vefat etti.
Kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda
Küçük Selimiye Çiçekçi Camii karşısındadır.
Halis Erginer vefatı için şu tarih kıt’asını
söylemiştir:
Mollâ-yı Rûm görmedi ondan Yaman
Dede
Dünyâya geldi gitti nice Müslümân
dede
Hû çekti canlar öğdü bu târîh-i cevheri
Halvet-serâ-yı pîre ulaştı Yaman Dede
Onun yazdığı şiirleri arasından Naat’ı
defalarca bestelendi.
DAHİLEK YÂ RESÛLALLAH
Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ
Resûlallah!
Nasıl bilmem bu nîrana dayandım yâ
Resûlallah!
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ
Resûlallah!
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah.
Yanar kalbe devâsın sen, bulunmaz bir
şifâsın sen,
Muazzam bir sehâsın sen, dilersen
rûnümâsın sen,
Habîb-i Kibriyâsın sen, Muhammed
Mustafâ’sın sen
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah.
Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilâhi nûrun
olmazsa,
Söner âlem, nefes kalmaz felek
manzûrun olmazsa,
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Firâk ağlar, visâl ağlar ezel mesrûrun
olmazsa,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah,
Erir canlar o gülbûy-i revanbâhşın
hevâsından;
Güneş titrer, yanar dîdarının, bak,
ihtirâsından;
Perîşan bir niyâz inler hayâtın
müntehâsından;
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah.
Susuz kalsam, yanan çöllerde can
versem elem duymam;
Yanardağlar yanar bağrımda,
ummanlarda nem duymam;
Alevler yağsa göklerden ve ben
masseylesem duymam;
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah.
Ne devlettir yumup aşkınla göz, râhında
cân vermek,
Nasib olmaz mı Sultânım Haremgâhında
cân vermek,
Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân
vermek;
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah.
Boyun büktüm, perîşânım, bu derdin
sende tedbîri;
Lebim kavruldu âteşten, döner pâyinde
tezkiri;
Ne dem gönlün murad eylerse taltif eyle
(kıtmîr)i;
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ
Resûlallah.
Kaynakça: Mustafa Özdamar, Yaman Dede,
İstanbul 1994; Muhsin İlyas Subaşı, İki Mevlevi,
İstanbul 2005; Muhsin İlyas Subaşı, Aşkta
Yanan Dede, İstanbul 2003; Mustafa Demirci,
Aşkın Sönmeyen Ateşi, İstanbul 2007, İbnülemin, SATŞ, C. 4, s. 1995; “Keçeoğlu, Abdülkadir
Mehmed”,TDEA, C. 5, s. 260; Köksal, KDŞ, s.
250; Abdullah Satoğlu, Kayseri Şairleri, Kayseri 1962; Kalkan, KŞ; Sıvacı, KG; Muhsin İlyas
Subaşı, Bu Şehrin Hikâyesi, Kayseri 2002;
Muhsin İlyas Subaşı, Kayseri’nin Mânevî
Mimarları, Ankara 1995; Seyyid Burhaneddin,
Maârif, (hzl. Ali Rıza Karabulut), Ankara 1995;
Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, İstanbul
1973; Ahmet Cahit Haksever, Ahmet Remzi
Akyürek, Ankara 2002; Konya, Halkevi Kültür
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Dergisi, 1940; Tasvir-i Efkâr gazetesi;
15.2.1942; Türk Yurdu dergisi, S. 241, Şubat
1955; Türk Etnografya dergisi, S. 3, Ankara
1958; Erciyes Dergisi, Ekim 1981; İpekyolu

dergisi, Aralık 2004; Haşim Şahin, “Yaman
Dede”, DİA, C. 43, s. 312.
MUHSİN İLYAS SUBAŞI

KEKLİKOĞLU (ABDULLAH ŞIH ) CAMİİ
Melikgazi ilçesi, Keklikoğlu Mahallesi’nde bulunmaktadır. Caminin “Abdullah
Şıh (Şeyh)” olan ismi değiştirilerek
mahallenin de adı olan “Keklikoğlu
Camii”ne dönüştürülmüştür.
Günümüzde kısmen harap hâlde ve ibadete kapalıdır.
Yapının orijinal kitabesi yoktur. H 1300
(M 1882) yılında inşa ettirilmiştir. Yapının güney batı cephesinde yer alan dış
avlu kapısı üzerinde bir levhada Abdul-

lah Şıh Mahallesi Keklikoğlu Camii
1300 yazmaktadır. Camide kayda değer
süsleme yoktur. Duvarları sıvalı olduğu
için malzeme görülememekle birlikte
benzer diğer eserlere bakılarak kaba
yonu moloz taşla inşa edilmiş olduğu
ileri sürülebilir. Yaklaşık olarak 5x13 m
ölçülerinde güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir plana sahiptir. Harim mekânının ortasına atılan üç ahşap direk,
camiyi mihraba dik iki sahna bölerken
bugün betonarme olarak yenilenen
ancak orijinalinde düz toprak dam olan
üst örtüyü taşımaktaydı. Harim mekânı
güney cepheye açılan iki, batı cepheye
açılan bir pencereyle aydınlatılmaktadır.
Harimin kuzey cephesinde bulunan
kadınlar mahfiline kuzeybatı köşedeki
merdivenle çıkılmaktadır. Merdivenin
altında Abdullah Şıh’a ait olduğu söylenen mezar vardır. Caminin mihrabı ve
ahşap olan taban döşemeleri 1985 yılındaki onarımda yenilenmiştir. Caminin
batı cephesinin önündeki avludan bir
merdiven vasıtasıyla minber minareye
ulaşılmaktadır. Minber minare kesme
taştan dört sütun üzerine atılmış dekoratif kemerler ve külahtan oluşmaktadır.
Yekpare taş bloklardan işlenmiş sütun
gövdeleri üzerinde sütun başlıkları baklava dilimi motiflidir. Alınlarda dişli sivri
kemerlere yer verilmiştir. Minare peteği
irice olup kare planlı, yukarı doğru köşeleri pahlanarak sekizgene dönüştürül-

Keklikoğlu (Abdullah Şıh )
Camii, plan ve kesit
(çizim: N. Şanlı)
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Keklikoğlu (Abdullah Şıh ) Camii
(İ. Özkeçeci, KCMM, s. 136)

müştür. Buradan birkaç silme ile daralan
külah sekizgen biçiminde sivrilerek bir
alemle son bulmaktadır. Peteğin dört
yönünde küçük pencerecikler mevcuttur.
CELİL ARSLAN

Diran Kelekyan

KELEKYAN, DİRAN
Siyasi tarihçi, gazeteci, Ermeni ihtilalcisi
(Kayseri, 1862-1915). Türkiye’de yüksek
mekteplerin ders programlarında yer
alan siyasi tarih dersinin ilk muallimlerinden biridir. Babası Hazine-i Maliye
sarraflarından Kirkor Kelekyan Efendi’dir. Kayseri’de gayrimüslim unsurlar
Türkçe konuştuklarından aile dairesinde
ilk öğrendiği dil Türkçe oldu. Henüz
çocukken ailesi İstanbul’a göçtü. Bu şehrin Hasköy semtinde bulunan Nersesyan
Mektebinde iptidai (ilk), Kumkapı Mezburyan Mektebinde rüşti (orta) ve Gedikpaşa Surenyan Mektebinde idadi (lise)
tahsilini tamamladı. Türkçe ve Ermeniceden başka Fransızca ve İngilizce öğrendi. İdadi tahsilinin tamamlanmasından
sonra Marsilya’da ailesinden bir kimsenin yanına gönderilerek İlimler Fakültesinin derslerine devam etti ve bu şehirdeki Ticaret Mektebi muallimlerinden
hususi bir tahsil ile iktisat ve ticari ilimlerdeki bilgisini genişletti. İstanbul’a döndükten sonra bir müddet Ermeni harfle-

riyle Türkçe Manzume-i Efkâr gazetesinde yazarlık yaptı. Peşinden Cihan adlı
bir dergi yayınladı ve Saadet gazetesinin
yayınlanmaya başlanmasıyla beraber bu
gazeteye geçerek bu yayının siyasi kısmının yazarlarından biri oldu. O zamanlar Saadet’in edebî kısmının başyazarı
olan Muallim Naci’den Osmanlı yazı
dilini geliştirmek Arapça, Farsça sahasındaki tahsilini ilerletmek bakımından istifade etti.
Bazı siyasi sebeplerden dolayı İstanbul’dan uzaklaşmayı uygun bularak bir müddet Atina’da ikamet etti (1891). O esnada
yakalandığı bulaşıcı bir hastalık kendisini
İstanbul’a dönmeye mecbur bıraktı. İki
sene kadar tedavisiyle meşgûl oldu. Bu
sebeple yazı âleminden uzak kaldı. Daha
sonra Tarik, Sabah ve Ceride-i Şarkiye adlı süreli yayınlarda yazarlık yaptığı
esnada meydana gelen bir hadise sebebiyle Londra’ya gitti (1896) ve Nineteenth Century, Contamporary Review adlı ünlü süreli yayınlarda makaleler
yayınladı. Sekiz ay kadar Daily Mail gazetesi yazar heyetinde bulunarak Şark siyasetine ait kısmında vazife aldı. Batı siyasi
matbuatınca çok dikkat çekici bulunan
makalelerinden birinin başlığı “La Turquie et son Souveraine” (Türkiye ve
Hükümdarı) ve diğerinin de “Life at Yildiz” (Yıldız’da Hayat) idi. O esnada Sabah’a İngiliz hayatı hakkında mektuplar gönderdiği gibi Graphic, Daily
Graphic ve Daily News gibi gazetelerde
de makaleler yayınladı. İstanbul’a dönüşünden evvel üç ay kadar Viyana’da ve
bir müddet Paris’te Osmanlı, İngiliz
gazetelerinde muhabirlik yaptı. Yedi sene
kadar İstanbul’da kaldı, Türkçe ve Ermenice gazetelerin yazı heyetinde bulundu.
Sonra Mısır’a gitti. Orada Abdülhamid
Hükûmeti’ne aleyhtar olarak tanınan Yeni Fikir namında bir gazete yayınladı. Aynı zamanda Fransızca Journal
du Caire ve müteakiben La Bourse Egyptienne gazetelerinde de yazdı.
Meşrutiyet’in ilanı esnasında mukavele
ile La Bourse Egyptienne gazetesine
bağlı bulunduğundan mukavelename
müddetini tamamlamaya mecbur olduğundan ancak 31 Mart Vakası’ndan sonra
İstanbul’a gelebildi. Tekrar Sabah gaze-
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tesinde siyasi başyazarlık görevini deruhte etti. Yazdığı romanlar Saadet gazetesinde tefrika edildi. Yüz kadar hikâye
kaleme aldı. Ermenice ve Fransızca bazı
edebî yazıları da vardır. Tarih-i Osmanî
Encümeni üyeliğine getirildi. Aynı
zamanda Mekteb-i Mülkiyede siyasi tarih
hocalığı yaptı. Türkçe eserlerinde bazen
“Bedri Kâmil” ve “Elif Nadir” müstearlarını, Fransızcada ise başlıca Vte de “Klanik”, “Adolphe” “Aumervale” müstearlarını kullandı. İstanbul’da gazetecilik yaptığı sırada (1894-1896) Patrikhanenin
birinci tercümanlığını da yaptı. Yazılarında, kullandığı müstearlarından biri de
eski yazı ile “dal-kef” harfleridir. İstanbul’a döndükten sonra (1909) siyasi
hayata da katıldı ve Meşrutiyet’in ilanını
takiben Mısır’da Boğos Nubar Paşa başkanlığında kurulan Ermeni Hukuk-ı
Avam veya Demokrat Fırkası’nın (Ramgavar) başlıca kurucularından biri oldu.
Bu sırada Jön Türklerle yakın münasebetlerde bulundu. Saray’a jurnaller de
gönderdi. 1911’de Patrikhane Umumi
Meclisine Konya’dan âzâ seçildi.
Balkan Harbi mağlubiyetimiz üzerine
1914 baharında Hınçak, Taşnaksutyun ve
Vregazmial-Hınçak gibi Ermeni ihtilal
cemiyetlerinin, daha müessir bir icraat
yapabilmek maksadıyla, Ermeni ileri
gelenlerinin çalışmaları neticesinde birleştikleri sırada Ramgavar’ın İstanbul
şubesinin silahlı mücadele kararını cemiyetin azalarından Sivas mebusu Barsamyan ile Avukat Tavit Dermovsesyan’ın
karşı çıkmalarına rağmen o sıralarda bir
taraftan Sabah gazetesi siyasi başyazarlığı ve diğer taraftan da Harbiye ve Mülkiye gibi iki mühim yüksek mektepte siyasi
tarih hocalığı yapan şube reisi olarak bu
kararı destekleyenler arasında yer aldı.
Artık vaktin geldiğine ve kolay bir hamleyle bir Ermeni devleti kurabileceklerine
inandı. Elinden kalemi bırakıp silahı aldığı için bu ünlü kalem sahibinin ihtilalci
olduğu yolundaki dedikoduların gerçek
olduğu çok kısa bir zamanda ve ilk fırsatta ortaya çıktı.
Mekteb-i Mülkiyedeki derslerini 30
Ekim 1909’dan (17 Teşrinievvel 1325) 14
Eylül 1914 (1 Eylül 1330) tarihine kadar
sürdürdü. Talebeler arasında bir Ermeni
vatanperveri olarak tanındı, bu yönünü

gizleme ihtiyacı da duymadı. Okulda bir
Ermeni vatanperveri olduğunu “Ermenilerin menfaatlerinin Türklerin menfaatleriyle müşterek olduğuna inandığı müddetçe Osmanlı Devleti’ne sadakatle hizmet edebileceğini” gizlemedi.
Bu bakımdan diğer kanlı Ermeni cemiyetleriyle işbirliği yapmaya karar veren
Ramgavar’ın İstanbul şubesi reisi olduğu
için bu faaliyetlerinden dolayı İstanbul’dan uzaklaştırılanlar arasına dâhil edildi.
Bu hadisede İstanbul’dan uzaklaştırılan
Ermeni ileri gelenlerinden büyük bir kısmının İstanbul’a dönüşlerine (7 Mayıs
1915) müsaade edilmesine rağmen, 8
Mayıs 1915 tarihiyle Dâhiliye Nezaretinden Kastamonu’ya yazılan bir şifreli telgrafla Çankırı’ya sürülenler arasında bulunan Diran Kelekyan’ın “İstanbul’a dönmemek şartıyla ailesiyle birlikte Ermeni
bulunmayan vilayetlerden arzu ettiği
birinde ikamet edebileceği” bildirildi.
Siyaset veya ihtilal yolculuğunun nerede
ve hangi tarihte nihayete erdiği kesin bir
şekilde belli değilse de bu yolculuğun ve
kalemli hayatın ihtilalci devresi, her
hâlükârda 1915 baharında, büyük bir ihtimalle de mayıs ayının ikinci haftasında,
Çankırı- Ankara arasındaki tren yolunun
üçüncü istasyonu Tüney’de bitti.
Eserleri: En mühim eseri bilhassa resmî
müesseselerin memuriyet unvanlarının
Fransızca karşılıklarını bulmak bakımından çok işe yarayan Türkçeden Fransızcaya Kâmus-ı Fransevî’dir. Günümüzde
de değerini koruyan benzerlerinin en
kıymetlilerinden olan bu lügat, iki defa
basıldı (1911, 1928). Okuttuğu siyasi tarih
derslerinin notları, talebeler tarafından
toplandı ve yine onlar için sınırlı sayıda
basıldı. Bunların taş baskı ve matbaa baskıları da vardır. Baskı tarihine göre Mülkiyede okuttuğu derslerin basılan takrirleri şunlardır:

Mekteb-i Mülkiye İkinci Senesine Mahsus Tarih-i Siyasî (1327/1911-12); On
Sekizinci Asırda Tarih-i Siyasî-i
Umumî (1329/1913-14); On Dokuzuncu
Asırda Tarih-i Siyasî-i Umumî (1329); On
Dokuzuncu Asırda İçtimaî ve Siyasî
Avrupa, Medhal - Fransa İhtilâl-i Kebiri - Napolyon - Viyana Kongresi
(1330/1914-15).
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Kaynakça: BOA-DH-ŞFR, nu. 52-266; Hasan
Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları
ve Gazeteleri (1828-1928), Ankara, 2000, s.
933; Mustafa Reşat Mimaroğlu, Gördüklerim
ve Geçirdiklerim, (Ankara), 1946, C. II, s. 29;
Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorlu-

ğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkılâp
Hareketleri, İstanbul, 1959, s. 365; Asaf Tugay,
İbret, İstanbul, 1961, C. I, s. 26; Rıza Nur, Hayat
ve Hatıratım, İstanbul, 1968, C. II, s. 325; M.
Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön
Türklük (1889-1902), İstanbul, 1986, s. 315,
356, dn. 963; Kevork Pamukciyan, Ermeni
Kaynaklarından Tarihe Katkılar IV - Biyografileriyle Ermeniler (Hzl. Osman Köker),
İstanbul, 2003, s. 269; Ermeni Komitelerinin
A’mâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi (Hzl. Halil
Erdoğan Cengiz), 1983, s. 125-126; Gaston Gaillard, Les Turcs et L’Europe, Paris, 1920, s.
276; Mehmet Âsım (Us), “Dört Köşeli”, Karikatür, İstanbul, 1327, s. 154; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, Ankara, 1994, s. 27; Ahmet
Refik (Altınay), İki Komite İki Kıtal, İstanbul,
1919, s. 40; Yusuf Sarınay, “24 Nisan 1915
Ermeni Tutuklamaları”, Cumhuriyet Tarihi
Araştırmaları Dergisi, S. 4 (Güz 2006), s. 28;
Ahmet Kemâl Üçok, Görüp İşittiklerim, Ankara, 2002, s. 498; Abidin Nesimi, Yılların İçinden, İstanbul, 1977, s. 39- 43; Mimar Sinan, S.
24, 1977, s. 78; Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne
Tarihçesi, İstanbul, 1337, s. 36; Rahmi
Apak, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, İstanbul, 1962, s. 92. Madde, Tarihin Alacakaran-

lığında: Meşahir-i Meçhuleden Birkaç Zat2 (Dergâh Yay., İstanbul 2010) adlı eserimizden
özetlenmiştir.

ALİ BİRİNCİ

H. Fahrettin Keleştemur

KELEŞTEMUR, H. FAHRETTİN
Erciyes Üniversitesi eski rektörü, hekim
(Elazığ, 25 Eylül 1955-). İlkokul ve ortaokulu babasının memuriyeti nedeniyle Elazığ-Bingöl çevresinde okudu. Liseyi Elazığ
Atatürk Lisesinde birincilikle bitirdi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu (1979). Mezuniyet sonrası
birkaç ay Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir
sağlık ocağında hekim olarak çalıştı. İhtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Bölümünde yaptı (1984). İhtisası bittikten sonra mecburi hizmet için
Kütahya’nın Gediz ilçesine gitti. Askerlik
görevini Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesinde tamamladı. 1988 yılında Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı
doçent olarak göreve başladı. Daha sonra
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi (1988) ve Londra Üniversitesi

Tıp Fakültesi St. Bartholomew Hastanesi
Endokrinoloji Bölümlerinde çalıştı
(1990). 1990 yılında doçent, 1995 yılında
da profesör oldu. 2008-2012 tarihleri
arasında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü
görevini yürüttü. 2012 yılında bu göreve
yeniden atandı (2012-2015). Görev süresi
dolmadan 2015 yılında Türkiye Sağlık
Enstitüleri başkanlığına atandı.

Growth Hormone and IGF Research,
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, Journal of Endocrinological Investigation, Expert Review
of Endocrinology and Metabolism,
World Journal of Diabetes, Frontiers in
Pituitary Endocrinology, International
Journal of Endocrinology & Metabolism gibi ulusal ve uluslararası birçok
derginin yazı işleri ve danışma kurullarında görev aldı. Uluslararası 186 dergide
yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma
Derneği başkanlığı yaptı (2006-2008).
2005-2009 yılları arasında Avrupa
Endokrinoloji Derneği (European Society of Endocrinology) ile 2004-2008
yılları arası Avrupa Nöroendokrin Derneği (European Neuroendocrine Association) yönetim kurulu üyeliklerinde
bulundu. Avrupa Nöroendokrin Tümör
Derneği (European Neuroendocrine
Tumor Society) danışma kurulu üyeliğinde görev aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Bilim Kurulu tarafından Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine ve
TÜBA Bilim Konseyi asli üyeliğine seçildi.
2008 yılı Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği (TEMD) Bilim Ödülü, İngiliz
Nöroendokrin Derneği BSN 2011 Yılı
Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından sağlık bilimleri alanında yaptığı çalışmalarından dolayı verilen “Bilim Adamı”
ödülü (2014), sahibidir. Evli ve beş çocuk
babasıdır.
YAYIN KURULU

KELİM MEHMED EFENDİ
Osmanlı bürokratı (İstanbul,?- 19 Eylül
1804). Kayserilidir. Büyük Raşid Efendi’nin yeğenidir. Divan kalemi (Sadaretin
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emirlerini yazan kalem) görevinde bulunup hâcegân'dan (devlet dairelerindeki
yazı işlerinin başında ve defterdarlık,
nişancılık gibi görevlerde bulunanlar)
oldu. Üsküdar’da medfundur.
Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C. 3, s. 880.
SELMA GÜNAYDIN

KELLECİOĞLU (KALELİ ) HAMDİ EFENDİ
Müderris, kütüphaneci (Kayseri,
1872-Kayseri, 1946). Babası Mahmud
Ağa, annesi Dudu Hanım’dır. Lakapları
“Kellecioğlu” olup Kale Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Oturduğu mahalleye nispetle “Kaleli Hamdi Hoca” diye anılmıştır. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Düvenönü’ndeki Zekeriya
Efendi Medresesi dairesinde Kaleli
Vahdi Hoca’dan ve zamanın âlimleri
Hacı Enver Efendi ve Hacı Derviş Hoca’dan ilim tahsil etmiştir. Müderris olduktan sonra Melikgazi Medresesinde
öğrenci okutmuştur. Medrese bitişiğindeki Raşid Efendi Kütüphanesi’ne 2.
hafız-ı kütüb olarak alınmıştır. 28 yıl
kütüphane görevlisi olarak çalışmıştır
(1908-1936). Cami-i Kebir, Hunat, Lala
Paşa Camii, Yeni Cami, Hasinli, Hacı
Veled, Efendi Ağa ve Kıroğlu Hacı Kasım
Camilerinde fahri vaizlik yapmıştır.
Vefatı üzerine Seyyid Burhaneddin Türbesi yakınlarında toprağa verilmiştir.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 78-80; Ali Rıza
Karabulut, Raşid Efendi Kütüphanesi Tarihçesi, Kayseri, 2009, s. 155; Ali Aktan-Özen Tok,
Erciyes Gazetesi, Kayseri, 2009, s. 304.
MUSTAFA IŞIK

KEMALEDDİN KAMYAR
Anadolu Selçuklu devlet adamı ve Kayseri subaşısı (askerî vali). Büyük Selçuklu
Sultanı I. Alâeddin Keykubad*, Alanya’yı
fethettikten sonra Kayseri’ye gelmişti
(1223). Şehrin ve surlarının imarı ile uğraşan Sultan, esas olarak siyasi nüfuzlarından sıkıldığı babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev* ve ağabeyi I. İzzeddin Keykâvus*
zamanından kalan tecrübeli ve yaşlı devlet adamlarından kurtulmanın yollarını
arıyordu. Bu kudretli beyler arasında
Seyfeddin Ay Aba, Zeyneddin Başare,
Mübarezeddin Behramşah ve Bahaeddin
Kutluğca gibi emirler bulunuyordu. Bunlar servet ve saltanatta Sultan'ı gölgede

bırakıyorlardı. Bu durum iki taraf arasında da gizliden kuşku ve şikâyetlere
sebep oluyordu. Sultan bunları ortadan
kaldırmayı, onlar da Sultan'ı tahttan indirip küçük kardeşini sultan yapmayı düşünüyorlardı. Sultan durumu sırdaşı Naip
Hokkabaz Oğlu Seyfeddin ve annesinden
akrabası Emir Komnenos’a açmış, onlar
da bu işi Kayseri’de ele almasını tavsiye
etmişlerdi.
Kayseri’de emirleri yok etme planını
uygulamaya başlayan Sultan önce, bu
emirlerin yanlarında tek bir hizmetliden
başka kimse olmadan saraya gelebilecekleri şartını koydu. Bu şekilde bir müddet
gelip gitmeler devam etti. Böylece emirlerin şüpheleri giderildi. Zamanı gelince
Sultan, cezalandıracağı emirleri Devlethane* denilen saraya davet etti. Emirlerin
davete icabet edip saraya gelmeleri
tamamlanınca daha önce alınan tedbirlerle bütün emirleri yakalayıp evlere ve
zindanlara hapsettiler. Keykubad, Kayseri Subaşısı Mecdeddin İsmail’i büyük
Emir Seyfeddin Ay Aba’ya gönderip
cüretlerinin ve baskılarının sebebini sordurdu. Ay Aba ise küçüklüğünden beri
Sultan'a yaptığı hizmetlerini, kendisine
bağlılığını ve Sultan’ın kendisine verdiği
sözü hatırlattı. Diğerleri de benzer ifadelerde bulundu iseler de hiçbiri, çeşitli
şekillerde gerçekleştirilen idamdan kurtulamadı.
Bu çok önemli sıkıntısını halleden Sultan, davul zurna (boru) çaldırdı ve şehirdeki askerin toplanma sahası olan Meşhed Ovası*’na gidip oyunlar oynadı. Daha
sonra ortadan kaldırılan emirlerin yakınları olan ikinci derecedeki amirleri, bu
arada Kemaleddin Kamyar’ı da sürgün
ettirdi. Bunlar Eyyubilere sığındılar.
Ancak Eyyubi Hükümdarı Melik Eşref’in
ricası ile ülkeye geri dönebildiler. Alâeddin Keykubad, kışı Alanya’da geçirdiği
bir gün kaleden inip düzlükte gezinti
yaparken Kemaleddin Kamyar’ı oralarda
perişan bir vaziyette dolaşırken gördü.
Nediminin takılması üzerine Sultan,
onun durumuna üzülüp affetti ve ihsanlarda bulundu. Sivas’ın Zara kazasını
kendisine tımar olarak verdi ve onu yakın
hizmetkârları arasına aldı. 1225’te Sultan,
Kayseri’de yeni yaptırdığı yazlık Keyku-
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badiye Sarayı*’nda Erzincan Hükümdarı
Davud Şah’ın emirlerine ihsanlarda
bulunma işini Kemaleddin Kamyar’a
havale etti. Alâeddin Keykubad, 1230
yılında Eyyubilere ait Ahlat’ı muhasara
eden Harzemlilerin sultanı Celaleddin
Harzemşah’tan, bu teşebbüsünden vazgeçmesini istedi. Moğol tehlikesi karşısında birlik olmak gerektiğini ifade eden
bir mektupla ikinci elçilik heyetinin başı
olarak Kemaleddin Kamyar’ı gönderdi.
Bu ikazları dinlemeyip Harzemşah’ın
Ahlat’ı ele geçirmesi ve arkasından da
Selçuklular üzerine harekete hazırlanması üzerine Keykubad bu defa onun karşısında birlik sağlamak için Kemaleddin
Kamyar’ı yine elçi olarak Eyyubi hükümdarlarına gönderdi. Nihayet Harzemşah
üzerine yürüyen Alâeddin Keykubad,
Sivas yakınında Eyyubi Hükümdarı
Melik Eşref’le buluştu. Bu buluşma esnasında tercümanlığı (herhâlde iyi Arapça
bildiğinden) Kemaleddin Kamyar yaptı.
Celaleddin Harzemşah 10 Ağustos 1230
tarihinde Yassıçemen’de mağlup edilmişti. Bu savaşta Kemaleddin Kamyar,
düşmanın sol cenahına hücum eden kıtanın kumandanı idi. Sonunda Selçuklular
ve Eyyubiler, Moğollarla karşı karşıya
kalmışlardı. Nitekim Moğollar Doğu
Anadolu’ya tecavüzlere başladıkları gibi,
bir öncü kuvvetleri de Sivas’a kadar gelmişti. Alâeddin Keykubad, Cormagon
Noyan komutasında yapılan bu akını
öğrenince Kemaleddin Kamyar’ı derhâl
Sivas’a gönderdi. Kemaleddin, kuvvetleriyle Erzurum’a kadar ilerledi. Buralarda
yaptığı tahkikatta, Moğollar’ın keşif maksadıyla bu akınlarda bulunduklarını,
çekilerek uzaklaştıklarını öğrendi.
Moğolları Gürcülerin tahrik ettiğini anlayan Selçuklular, Kemaleddin Kamyar ve
Mubarüziddin Çavlı kumandasında bir
kuvvetle Gürcü Kraliçesi üzerine yürüdüler. Bir kısım Gürcü kalelerini aldıktan
sonra Gürcü Kraliçesi Rosudan, Kemaleddin Kamyar’a anlaşma teklifinde
bulundu. Yapılan anlaşmanın bir maddesine göre Kraliçe, kızını Sultan’ın oğlu II.
Gıyaseddin Keyhüsrev*’e veriyordu. Kayseri’de endişeyle sonucu bekleyen Keykubad, zafer ve ganimetle dönen Kamyar’ı görünce çok memnun oldu. Onu

Keykubadiye Sarayı’nda kabul edip
Alanya’ya (Alaiye) hareket etti.
Ahlat ve civarı, önce Celaleddin’in muhasara ve zaptı, sonra da Moğolların
hücumlarıyla boşalmış ve harap olmuştu.
Buraların fethedilmesi ve Selçuklu ülkesine katılması için Alaaddin Keykubad,
1232 yılında Kemaleddin Kamyar’ı ordu
ile sefere çıkardı. Kamyar Ahlat’a vardı.
Orada kalan insanlar Selçuklu ordusunu,
Sultan'ın bayrağını görünce sevindiler.
Kemaleddin ordugâhını Van Gölü kenarına kurup orduyu çevre illere gönderdi
ve buraları teslim aldı. Bunlara memnun
olan Sultan, Kemaleddin’e buralardaki
kalelerin tamir ve inşasından sonra
Erzurum’a gelmesini emretti. Selçuklu
memurları buraların tahririni yapıp halkı
yerlerine yerleştirdiler ve onlara hayvan,
tohum ve aletler verdiler. Kemaleddin
Kamyar buradan Erzurum’a gelip askeri
terhis etti ve Kayseri’de Sultan’ın huzuruna çıktı.
Yassıçemen mağlubiyetinden sonra sağa
sola dağılan Harezm kumandanları ve
askerlerinin ülkede asayişsizliklere sebep
olması üzerine Keykubad, Kemaleddin
Kamyar’ı onların komutanları Kayır
Han* ile görüşüp Selçuklu hizmetine
davet etmek üzere görevlendirdi. Kamyar, Tatvan’a giderek Kayır Han ile
görüştü. Onlara teminat vererek bu başıboş hayatı bırakıp sultanın hizmetine girmelerini ve onun emirleri arasında yer
almalarını teklif etti. Başta Kayır Han
olmak üzere diğer bütün Harezm beyleri
bu teklifi kabul ettiler. Sultan bunlara
önemli toprak gelirleri (ikta) verdi ve
artık başta Kayır Han olmak üzere diğer
hanlar Sultan’a en sadık hizmetlerde
bulundular.
Alaaddin Keykubad’ın başta Ahlat olmak
üzere bölgeyi fethetmesi üzerine buralarda hak iddia eden, başta Mısır Eyyubi
hükümdarı Melik Kâmil ve 16 civarındaki diğer Eyyubi melikleri, Mardin ve Harput Artuklularını da yanlarına alarak Selçuklulara karşı harekete geçtiler. Büyük
bir ordu teşkil eden Eyyubiler HalepKayseri arası kervan yolunu takip ederek
ilerlediler. Sultan, bunlara karşı derhâl
merkezî kuvvetlerle Kemaleddin Kamyar’ı görevlendirdi. Kamyar, Harezm
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Hanları ve diğer kuvvetler buralardaki
geçitleri tutup Eyyubileri durdurdular.
Eyyubiler bu defa Adıyaman üzerinden
Harput’a (Elazığ) geldiler. Malatya’da
bekleyen Sultan, orduyu Artuklular elindeki Harput üzerine sevketti. Kemaleddin Kamyar’ın da bulunduğu bu muharebede Eyyubiler bozguna uğradı ve 1234
Ağustosunda Harput Kalesi teslim alındı.
Buraya ve etrafına hâkim olan Artuklu
idaresine de son verildi. Esir Eyyubi
emirleri Sultan tarafından hediyelerle
serbest bırakıldı. Melik Kamil hüsranla
Mısır’a döndü.
Ertesi sene (1235) her zaman olduğu gibi
Kayseri’de Meşhed Ovası’nda orduyu
toplayan Alaaddin Keykubad, yeniden
Eyyubiler üzerine yürümek için Kemaleddin Kamyar ve diğer komutanları ile
Malatya’ya geldi. Buradan Kemaleddin
Kamyar kumandasında ordusunu Urfa,
Harran, Suruç, Rakka, Siverek ve Diyarbakır (Amid) şehirlerini fetihle görevlendirdi. Diyarbakır hariç bütün bu bölge
fethedildi ve birçok ganimet elde edildi.
Kış yaklaştığı için Malatya’dan Kayseri’ye dönüldü. Aynı yıl Sultan, Kemaleddin
Kamyar’ı ödüllendirmek üzere memleket ve saltanatın en yüksek mertebesi
olan Kayseri subaşılığına tayin etti. Verdiği menşurla (bir nevi ferman) onu “Şam
ve Ermen illerinin pehlivanı, inanç, bilge,
Tuğrultekin, uluğ sü-başı, beğ Kemâleddin Kamyar bin İshak, devlet ve saltanatın yardımcısı, her gittiği yerde ve her işte
muvaffakiyet kazanmış” şeklinde övmüştür.
Selçuklu ordusu bu fetihleri yapıp döndükten sonra Mısır-Suriye Eyyubi Sultanı
Melik Kâmil ordusuyla yeniden harekete
geçip fethedilen bütün şehirleri geri aldı.
Buralarda bulunan Selçuklu emir ve
askerlerini esir edip türlü zulümlerde
bulundu. Bütün bölgeleri tahrip etti, kaleleri yıktırdı. Halkın mallarını yağmalattı.
Keykubad 1236’da buraya bir ordu gönderdi. Diyarbakır’ı uzun süre muhasara
ettirdiyse de bir netice alınamadı.
1237 baharında her zaman olduğu gibi
Kayseri Sarayı’na (Keykubadiye) gelen
Keykubad, burada Eyyubiler üzerine
yürümek üzere bir taraftan orduyu toplarken diğer taraftan da başta Moğol

Hanı Oktay (Ögeday) Kaan’ın elçisi
olmak üzere, diğer elçi ve misafirleri
kabul etti. Sultan o sene Ramazan
Bayramı’nı Meşhed Ovası’nda, askerlerin
büyük geçit resmi, eğlence, spor ve ziyafetleriyle geçiriyordu. Bayramın dördüncü günü Sultan, Meşhed Ovası’nda
yabancı elçilerin ve devlet erkânının
bulunduğu büyük bir ziyafette kendisine
yedirilen zehirli bir av eti ile zehirlendi.
Saraya kaldırılan Sultan, hayatından ümidini kesince emirlerden Celaleddin
Karatay*’dan, şehirdeki sarayda (Devlethane) bulunan Kemaleddin Kamyar’ı
derhâl çağırmasını istedi. Ona söyleyeceklerinin olduğunu belirtmişse de 10
km kadar mesafede olan Kamyar’ın
hemen gelmesi mümkün olmadı. Kamyar gelene kadar çok ağırlaşmış, ona
hareketlerle bir şeyler anlatmak istemiş
fakat bir şey söyleyemeden vefat etmiştir
(31 Mayıs 1237).
Alâeddin Keykubad ölümünden bir
müddet önce emirlerinden, kendisinden
sonra yerine, eşlerinden Mahperi Hunat
Hatun’dan olma büyük oğlu Keyhüsrev’i
değil de Melik Adiliye’den olma ortanca
oğlu Kılıç Arslan’ı sultan yapmaları sözünü almıştı. O, büyük oğlunu sultanlığa
layık görmüyordu. Sultan’ın bu ani
ölümü üzerine başta Sadeddin Köpek*
olmak üzere sözlerinde durmayan bir
kısım emirler şehirde Devlethane’de
büyük şehzade II. Gıyaseddin Keyhüsrev’i tahta çıkarıp sultan ilan ettiler.
Kemaleddin Kamyar, Kayır Han gibi
sözünde duran devlet adamları ise Keykubadiye Sarayı’nda Kılıç Arslan’ın
yanında kaldılar. Kayır Han sözlerine
uygun olarak orduyu şehir üzerine yürütüp oradakileri dağıtmayı teklif ettiyse de
Kamyar’ın tereddüdü sebebiyle bu mümkün olmadı. Akşama doğru onlar da
gidip Keyhüsrev’e biat ettiler. Sultan’ın
zehirlenme nedeni de bu şekilde anlaşılmış oldu. Bundan sonra perde arkasındaki Saadeddin Köpek, genç Sultan (15
yaşında idi) namına iki kardeşini, annelerini ve kendilerine muhalif olacak tecrübeli emirleri ortadan kaldırdı veya bertaraf etti.
Keyhüsrev duruma hâkim olduktan
sonra babası zamanında gelen elçileri
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kabul edip anlaşmalar yaparak ülkelerine
gönderdi. Bunlardan Halep Eyyubi
Hükümdarı Melik Nasır’a, dostluğunun
kuvvetlenmesi için kızı Gaziye Hatun’la
evlenmeyi, kendi kız kardeşini de ona
vermeyi teklif etti. Sultan’ın kız kardeşinin nikâhı Halep’ten gelen elçilerle
Kemaleddin Kamyar arasında akdedildi.
Büyük miktarda çeyiz verildi, altınlar
saçıldı ve muhteşem bir düğün yapılıp
gelin, bir heyetle Halep’e gönderildi.
Sadeddin Köpek, kendileri için tehdit
olarak gördüğü Harezmli Kayır Han’ı
zincire vurup Zamantı (Melik Gazi)
Kalesi’ne hapsetmeye Sultan’ı ikna etti.
Bunun üzerine büyük bir mevcudu olan
Harezm askerleri Selçuklulardan ayrılarak Güney Doğu Anadolu’ya doğru harekete geçtiler. Bu durumdan telaşa düşen
Selçuklu Hükûmeti onları geri döndürmek için merkez ordunun başında
Kemaleddin Kamyar’ı arkalarından gönderdi. Kemaleddin Kamyar da Malatya’ya
varınca bunların üzerine Malatya şubaşısını gönderdi. Yapılan savaşta Selçuklu
ordusu büyük bir hezimete uğradı. Kamyar büyük bir üzüntü ile Kayseri’ye
döndü. Keyhüsrev güz mevsiminde kışlamak üzere Antalya’ya giderken Sadeddin
Köpek, Kemaleddin Kamyar ve diğer bir
kısım emirleri de oraya çağırttı. Maksadı
bunları ortadan kaldırmaktı. Köpek bunlardan çok yaşlı ve tecrübeli emir olan
Şemseddin Altun Aba’yı öldürtünce
sahip Şemseddin İsfahâni*, Kemaleddin

Kemer Köyü Çeşmesi (Özbek-Arslan, KTKVE, s. 626)

Kamyar’a Sultan’a gidip durumu anlatarak bu durumdan vazgeçirmeyi teklif
ettiyse de Kemaleddin Kamyar yine sessiz kaldı. Bir müddet sonra Köpek,
Kemaleddin Kamyar’ı da Konya civarındaki Gavele Kalesi’ne hapsettirip orada
hayatına son verdi.
Kemaleddin Kamyar kalem ve kılıç sahibi müstesna bir kimse olup çeşitli ilimlerde ve felsefede geniş bilgi sahibi idi. Başta
Alâeddin Keykubad olmak üzere herkesin hürmetini kazanmıştı. Sultan’ın Kayseri Menşuru şöyle bitmekte idi: “Kayseri’nin bütün emirleri, askerleri, kumandan ve ileri gelenleri, Müslüman askerlerinin başı, kalem ve kılıç, ilim ve hikmet
sahibi, inançlı, bilge, uluğ subaşı hasbek
Kemaleddin Kâmiyâr’ı, kendi emir,
hâkim ve kumandanların bilmeleri, ona
itaatı devletimize kulluk saymaları, onun
tasvibinden ayrılmamaları, ordu kumandanlığına taalluk eden işlerde ona müracaat etmeleri ve her hususta yüce tevkiimize itimat etmeleri icap eder.”
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C. I, s. 289458, C. II, s. 20-36; Halil Edhem (Eldem), Kayseri Şehri, hzl. Prof. Dr. Kemal Göde, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No. 84,
Kayseri 2011, s. 49-71; Turan, SZT, s. 341-417;
Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî
Vesikalar, TTK, Ankara 1998, s. 74-155; Mehmet Çayırdağ, “Devlethâne”, C. I, s. 474, 475.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KEMER KÖYÜ ÇEŞMESİ
Kocasinan ilçesine bağlı Kemer köyü
sınırları içerisinde yer alan yapının banisi
ve mimarı bilinmemektedir. Ancak
çeşme nişi içerisinde, biri Osmanlıca
diğeri Latin alfabeli yan yana iki kitabe
bulunmaktadır. Bu kitabelerden 18021803 tarihli olanı çeşmenin inşa kitabesidir. Diğeri ise çeşmenin 23 Ekim 1952
tarihinde bugünkü yerine taşındığını
belirten kitabedir. Bağımsız çeşmeler
grubuna giren yapı, eyvan şeklinde bir
düzenlemeye sahiptir. İçte, yuvarlak
kemerli olan yapının üzeri düz damla
örtülüdür. Yapının tamamı çimento harcıyla sıvanmıştır. Yapılan müdahaleler
sonucunda özelliğini kaybetmiş olan
yapı üzerinde herhangi bir süsleme
görülmemektedir.
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KENAR IRMAK NAHİYESİ
XV ve XVI. yüzyılda Kayseri şehrinin
kuzeyinde kalan ve Kızılırmak’ın geçtiği
yerlerde bulunan kır iskân birimleri
“Kenar-ı Irmak Nahiyesi” adı altında
oluşturulan nahiyeye bağlı idi. 1500
tarihli Defter’e göre Kenar-ı Irmak
Nahiyesi’nde beş köy ve otuz bir cemaat
iskân edilmişti. Kenar-ı Irmak
Nahiyesi’ne bağlı köyler; İmaret, Çukur,
Molu*, Şeyhyar, Kemercili idi. Kenar-ı
Irmak Nahiyesi’nde Yahyalu Kışlağı’nda
Kafirlü, Konuklar, Bozca, Tağar, Saru
Ömerlü, Mihmadlu, Hamırkesen, Hacılar, Taşkun Hacıoğlu, Hoca Hacılu,
Gökçe, Yahyalu, Taşan, Yörük, Evlad-ı
Toraman, Musa Hacılu, Uzunlu, Muzaffer Fakihlü, Gavurgalu cemaatleri ile
Yahyalu Bölüğü, Cevdet Bölüğü ve
Palaclu Bölüğü adlı cemaat ve bölükler
ikamet etmekteydi. Kenar-ı Irmak
Nahiyesi’nde ikamet eden İslamlu
Yörükleri ise Ilıç / Hacı Bayram, Seldüke,
Alem Beğ, Demircilü, Okculu, Şeyhler,
Ahmed Fakih, Yemliha-i İslamlu, Tokalu, Ömerlü, İnehanlı, Mamalu, Kızıl
Mamalu, Evlad-ı Şeref, İslamlu, Yılkılı,
Enbel cemaatleriyle İslamoğlu Bölüğü,
Boyacılu Bölüğü, Savcı Bölüğü gibi
bölüklerdir. Daha çok konar-göçer
teşekküller olan cemaatlerin meskûn
olduğu Kenar-ı Irmak Nahiyesi, İmaret
köyünden başlayıp Molu köyüne kadar
devam etmekteydi.
1570 tarihli Defter’e göre Kenar-ı Irmak
Nahiyesi Molu, Kal‘a-i Horsanos, İmaret
ve Çukur köylerinden başka İslamlu
Yörükleri ve Yahyalu Yörükleri adı altında çok sayıda konar-göçer cemaatten
meydana geliyordu. 1584 tarihinde
Kenar-ı Irmak Nahiyesi’nde Molu, İmaret, Ağcakala, Kemerlik, Sökükler, Çukur,
Eriklü, Kilise, Kozluca, Seyyidler, Başviran, Obruk, Tağar, İncircek, Güllüce,
Kuştemur köylerinde çok sayıda cemaat
ikamet etmekteydi. Sonraki kayıtlarda bu
adla bir nahiyeye rastlanmamıştır.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 31b-45b, 89a93b; TD. 387, s. 208-209; TD. 976, s. 80-99;
İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 101-113; Kayseri TapuTahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570,
hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA.
TD. 136, vr. 163b-174b.
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KENDİRLİZADE (KÖKER) MEHMET
EFENDİ
Âlim, müderris, kütüphaneci (Kayseri
1851- Kayseri 1939). Aslen İncesu* kazasına bağlı Kızılören kasabasında mukim
iken 1750 senesinde Kayseri merkezdeki
Battalaltı mevkiine iskân edilen Kendirli
Türkmen boyuna mensuptur. Dedesi bu
boyun reisi İbrahim Ağa, babası ise İbrahim Ağa’nın beş oğlundan biri olan Kendirli Mustafa Ağa’dır.
Babası tarafından mahalle mektebine
gönderildi. Bu mektepte 12 yaşında iken
Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hıfzını
ikmal etti. Böylece ilk tahsilini tamamlamış oldu. Daha sonra yine babası tarafından, o zaman bugünkü Hükûmet
Konağı’nın yerinde bulunan Yeni Saray
Medresesine kaydettirildi. Bu medreseyi
başarıyla tamamladıktan sonra da ilim
öğrenmeye devam etti. Kürt Hacı Bekir
Efendi ve Damat Emin Efendi* gibi tanınmış hocalardan ders alarak tahsilini ilerletti.
Kayseri’de aldığı ilim tahsiliyle yetinmeyerek 33 yaşında İstanbul Fatih Medrese-

Kendirlizade Mehmet Hoca’nın Raşit Efendi Kütüphanesi’nde çalıştığı yıllarda
çekilmiş bir fotoğrafı ( A. H. Köker Arşivi)
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Kendirlizade Mehmet Hoca’nın Hacıarap Mescid- i Şerifi’ne tayini ile ilgili
II. Abdülhamid tuğralı padişah fermanı- H 1324 (M 1903) ( A. H. Köker Arşivi)

sinde yüksek tahsile başladı. Bu medresede fıkıh, tefsir, mantık, meâni, ilm-i bedi
(ileri düzeyde Arapça) gibi ilimleri tahsil
ederek icazet aldı ve Kayseri’ye döndü.
İstanbul’daki dört yıllık tahsili esnasında
devrin ulaşım imkânlarının çok sınırlı
olması sebebiyle Kayseri’ye hiç gelemedi. Bu dört yıl içinde maişetini ve tahsil
masraflarını, tatillerde gittiği Edirne vilayetinde yürüttüğü imamlık görevinden
elde ettiği gelirle karşıladı.
Kayseri’ye döndükten sonra yüksek
öğrenim öncesi tahsil gördüğü Yeni
Saray Medresesine müderris olarak tayin
edildi. On dört yıl müddetle burada fıkıh
(İslam hukuku) ve Arapça dersleri verdi.

Ahmet Nazif Efendi* Kayseri ulemasına
tahsis ettiği eserinde kendisinden “Hocazade unvanı ile bilinen Mehmet Efendi,
Cami-i Kebir*’in dersiâmıdır. Bu Cami-i
Şerif’te ders verir ve tedris halkalarında
yer alır.” cümleleriyle söz etmiştir. Dolayısıyla görevli olduğu eğitim kurumunda
birçok ilim adamı yetiştirdi.
O zamanlar bir vakfı da bulunan Hacıarap Mescidi’nin imamı Necip Efendi’nin
vefatı üzerine bu mescidin imameti II.
Abdülhamid’in beratı ile kendisine verildi (1903). Bu suretle Hacıarap Mescidi’nin imamlığı, okunacak hatimler, vakıf
tarla ve bahçelerinin ekimi ve bakımı,
ayrıca bazı ibadethanelerin masraflarının
da karşılanması gibi işlerle ilgilendi.
1906 yılında 55 yaşındayken Raşit Efendi
Kütüphanesi*’nin vakfiyesinde belirtilen
kurallara göre Hamurculu Bekir Sıtkı
Efendi*’nin hafız-ı kütüb-i sânî (1. müdür
yardımcısı), Kellecioğlu (Kaleli) Hamdi
Efendi*’nin hafız-ı kütüb-i sâlis (2. müdür
yardımcısı) olarak belirlendiği seçimde
Kayseri uleması tarafından hafız-ı kütüb-i
evvel (kütüphane müdürü) olarak seçildi.
Bu kütüphanede tam 20 yıl müdürlük
yaptı (1906-1926). Raşit Efendi Kütüphanesi’ndeki görevinden ayrıldığında
(1926) yerine yine Kayseri ulemasının
seçtiği Hacı Torun Efendi* müdür olarak
atandı. O devirde Cami-i Kebir ve bitişiğindeki Raşit Efendi Kütüphanesi, Kayseri’nin kültür ve eğitim merkezi idi. Şehrin önemli toplantıları eşraf ve ulemanın
iştiraki ile burada yapılmaktaydı.
İstiklal Harbi öncesinde kurtuluşa giden
yoldaki çabalara destek oldu. Bu kapsamda müdürü olduğu Raşit Efendi
Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen bir toplantıda (20 Aralık 1919) Mustafa Kemal
Paşa’yı ağırladı. Paşa’nın kütüphanede
yaptığı konuşmada ulema ve eşrafa vatanın düştüğü durumu, buna karşılık neler
yapılması gerektiğini ve gayesini, çizdiği
yolu anlatması üzerine başta şehrin hocaları olmak üzere orada bulunan herkes
kendisine destek sözü verdi.
1933 Üniversite Reformu’yla kapatılan
İstanbul Darülfünunu yerine İstanbul
Üniversitesi kurulduktan sonra Hukuk ve
Edebiyat Fakültelerine bağlı olarak İslam
Tetkikleri Enstitüsü de açıldı. Burada
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görev yapacak tecrübeli, yüksek tahsilli
ilim adamlarının atanmasına karar verildiği için Fatih Medresesindeki yüksek
tahsili, Yeni Saray Medresesindeki hocalığı ve Raşit Efendi Kütüphanesindeki
hizmetleri dolayısıyla vilayete çağrılarak
kendisine İslam Tetkikleri Enstitüsünde
muallimlik yapması için teklifte bulunulmuşsa da 80 yaşında olduğu için bu teklifi kabul edemedi.
Soyadı Kanunu sonrasında kendisine
önerilen yeni Türkçe soyadları listesinden “Köker” soyadını benimseyerek
durumu “Biz doğuştan asker bir milletiz.
Ben “kök” olayım, sizler de etrafımda
“erlerim” olun.” şeklinde açıkladı. Bu
suretle Nüfus Dairesindeki soy kütüğünde “Kendirli” şeklinde kaydedilen aile
sanı Köker olarak değiştirildi.
Hacıarap Vakfına ait olan Yoğunburç
karşısındaki Hacıarap Mescidi belediye
tarafından yıktırılıp yerine Talas Caddesi’nde bir parsel verildiğinde 82 yaşında
idi. Bu suretle Hacıarap Mescidi yıkıldıktan sonra otuz yıldan beri devam eden
imamet görevi de sona erdi. Evlatlarına
sürekli “Vakıf mallarının yerden göğe
kadar Allah’ın himayesinde olduğunu
unutmayın.” şeklinde uyarıda bulunduğu
için bu vakıftan arta kalan Argıncık ve
Kavak yazısındaki altmış iki çiftlik, üç
tarla ile mescidin kilimlerinin Vakıflar
İdaresine teslimini evlatlarına vasiyet etti.
Bu doğrultuda vefatından sonra bu tarlalar ve vakıf eşyası oğlu tarafından Evkaf’a
teslim edildi. Hacıarap Mescidi’nde
muhafaza edilen sakal-ı şerif ise Vakıf
mütevelliliğini yürütmekte olan ailesinin
evinde korundu. Bu evde kırk kat ipekli
kumaşlara sarılarak küçük bir sandık
içine yerleştirilen sakal-ı şerif daha sonraki yıllarda bir merasimle bugünkü Cıncıklı (Çiğdeli) Camii*’ne götürülüp teslim
edildi ve burada ramazanın son gecelerinde namazdan sonra halkın ziyaretine
açılmaya başlandı.
Birçok talebe yetiştirdi. Bunlar arasında
İkizlerin Hilmi Efendi, Karacanın Mustafa Efendi ve Kıranardılı Ahmet Efendi’ye
özel dersler verdi. İlim ve sanat erbabından geniş bir dost halkasına sahip idi.
Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Efendi*,
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Keçecizade Muharrem Efendi*, Erkiletli
Ahmet Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Hacı
Hizbi Efendi, Hacı Zühtü Efendi*, Hasan
Efendi Hoca* ve Cambazzade Bekir Efendi* bu halkaya dâhil zevattandır.
Vefat ettiğinde şahsi kütüphanesindeki
önemli kitaplar evlatları tarafından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine bağışlandı.
Kaynakça: A. Nazif, Meşahir (Diriözler), s. 79;
Hacıarap Mescidi’nin imametinin Kendirlizade
Mehmet Efendi’ye verildiğine dair II. Abdülhamid’in berât-ı âlîşânı (Ailesi tarafından muhafaza edilmektedir), Hanımı Fatma Kendirli
(Köker), oğlu M. Şevki Köker ve Perihan
Köker’den alınan şifahi bilgiler.
AHMET HULUSİ KÖKER

KENET DERGİSİ
Halk Eğitimi Başkanı Hulusi Yağmur
zamanında Kayseri Millî Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi yayın organı olarak
10 Ocak 1969’da çıkarılmıştır. Yazı işleri
müdürü Muin Feyzioğlu* idi.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 197.
YAYIN KURULU

KENGER, RAHMİ
Şair (Kayseri /Yahyalı, 1946- Kayseri, 21
Mayıs 2005). İlkokulu Yahyalı’da, öğretmen okulunu Mimar Sinan Öğretmen
Okulunda okudu. Mezuniyetten sonra
öğretmenliğe başladı (1963). Bir süre
Kayseri ile Yozgat’ta görev yaptıktan
sonra Almanya’ya işçi olarak gitti (1971).
Frankfurt’ta 38 ay aralıksız olarak “İnlingua Sprach Schule” akşam okuluna
devam etti. Çalıştığı iş yerinde dört yıl
yabancı işçiler temsilcisi olarak işçi haklarını savundu. Girdiği sınavı kazanarak
Alman Okullarında Türkçe öğretmenliğine başladı (1978). Almanya’nın Weilburg
şehrinde öğretmenliğin yanında tercümanlık ve belediyede yabancılar temsilcisi olarak görev yaptı. Weilburg’ta Türk
Kültür Derneğini (1980) ve Weilburg
Gençler Birliği (WGB) Spor Kulübünü
kurdu (1985). Türkiye’ye kesin dönüş
yaptı (1991). Emekliye ayrıldı (1992).
Yahyalı’da politikayla ilgilendi.
İlk şiirini 1957 yılında yazdı. Almanya’da
bulunduğu süre içinde ve yurda kesin
dönüş yaptıktan sonra da yazmaya
devam etti. Şiirlerinde vatan-millet sevgi-
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si, dinî duygular, insani duyuşlar, hatıralar, sosyal çarpıklıklar, dostluk, gurbet
hayatı, özlem, işçi ve köylü meseleleri,
çocuk ve gençlik eğitimi, yurt ve dünya
gündemi gibi konuları işledi. Ayrıca şiirlerinde bütün unsurlarıyla Yahyalı, Kayseri ve Erciyes özel bir yer tutar.
Kayseri Hâkimiyet 2000 gazetesinde
makaleleri; Erciyes, Çemen, Yeniden
Diriliş dergilerinde şiirleri yayımlandı.
Eserleri: “Kenger Dikenleri” adını verdiği serinin 9 kitabı şunlardır: Ben Türküm (2000); Erciyes (2001); Türkiyem
(2002); Türkmenim (2002); Makaleler
ve Şiirler (2003); Sevda (2003); Gerçek Anılar (2004); Şiir-Yorum-Makaleler (2004) ; Bayrak (2005).
Kaynakça: Rahmi Kenger Özel Sayısı, Çemen
şiir dergisi, S. 44, Aralık 2004; Rahmi Kenger,
Kenger Dikenleri 9- Bayrak, Kayseri 2005.
NURKAL KUMSUZ

KENT KONSEYİ
Kayseri Kent Konseyi 2008 yılında 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi
dayanak alınarak kuruldu. İlk toplantısını
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Mehmet Özhaseki başkanlığında yaptı.
Kuruluş Amacı: Yaşadığımız kente sahip
çıkmak; yerel yönetimlerin karar alma
süreçlerine daha fazla kesimin katılımını
sağlamak; demokratik, laik ve sosyal
hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Kayseri’yi dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek; daha çağdaş, daha katılımcı, daha
uygar bir yapı oluşturmak; kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmektir.

Mimar Hakan Mahiroğlu başkanlığında Kent Konseyi Yürütme Kurulu
toplantısı-2015

Kent Konseyi Üyeleri ve Yönetimi:
Merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla
buluşturmak üzere şu kişi, kurum ve
kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır:
Mahallin en büyük mülki idare amiri
veya temsilcisi, büyükşehir belediye başkanı veya temsilcisi, sayısı onu geçmemek üzere Kayseri valisi tarafından belirlenecek il kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, mahalle sayısı yirmiye kadar
olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle
muhtarlarının toplam muhtar sayısının
%30’unu geçmemek ve %20’den az
olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, ilde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
Kayseri’deki mevcut üniversitelerden en
az birer temsilci, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
noterlerin, baroların, ilgili dernekler ile
vakıfların temsilcileri, Kent Konseyince
kurulan meclis ve çalışma gruplarının
birer temsilcisi.
Kayseri Kent Konseyinin başkanlığını
hâlen (2014) Mimar Hakan Mahiroğlu
yürütmektedir. Kent Konseyinde Kadın
Meclisi ve Gençlik Meclisi olmak üzere
iki meclis bulunmaktadır. Ayrıca 8 adet
çalışma grubu mevcuttur. Bu çalışma
gruplarında çalışacak kişi sayıları da 9
asil, 5 yedek üye olarak belirlenmiştir.
Çalışma Grupları: Ticaret ve Sanayi
Çalışma Grubu, Kentsel Planlama ve
Konut Çalışma Grubu, Afetler ve Kriz
Çalışma Grubu, Gençlik ve Spor Çalışma
Grubu, Engelliler ve Sosyal Dayanışma
Çalışma Grubu, Kültür Sanat ve Turizm
Çalışma Grubu, Sağlık Gıda ve Çevre
Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu.
Çalışma Gruplarının Örnek Projeleri:
“Engelliler İçin Trafik Işıkları ve Toplu
Taşıma Araçlarına Sesli Uyarı Sistemlerinin Uygulanması” Projesi, “Geri Dönüşüm Kutularının Amacına Uygun Kullanılması” Projesi, “Okuma ve Ödev Evleri” Projesi, “Kadın Hastalıkları” Projesi,
“Eskişehir Bağlarının Toplumsal Profili”
Projesi, “Doğa Eğitim Evleri” Projesi,
“Güvercin Evleri” Projesi, “Tarih Sokak”
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Projesi, “Sağlık Misafirhanesi” Projesi,
“AMALGAM (cıva) Toplama” Projesi,
“Havai Fişek Kullanımının Zararlarına
Dikkat Çekilmesi” Projesi, “Geri Dönüşüm Kutularının Amacına Uygun Düzenlenmesi” Projesi, “Kadın Materyalleri-1
Kadına Yönelik Şiddet” Projesi, “Kadın
Hastalıkları” Projesi, “Kadın Sığınma
Evleri” Projeleri, “Uluslararası Gençlik
Hayalleri Şurası; Gençlik Hayallerinin
Peşinde” Projesi, “Anket” Projesi, “Kan
Bağışı” Projesi, “Kırsal Kesimdeki
Çocuklara Büyükşehir Belediyesi Çocuk
Tiyatrosu’nun Götürülmesi” Projesi,
“Kayseri’nin 7 Harikası” Projesi, “ Kayserili Gençler Golf Oynuyor” Projesi,
“Hatıra Ormanı, Kent Konseyi Gezi,
Genç Fotoğrafçılar, Tarihin Nakşedilmesi, Kültürel Kaynaşma” Projesi.
Kaynakça: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı.
YAYIN KURULU

KERESTECİYAN, BEDROS
Mütercim, gazeteci (İstanbul, 18391909). Babası, kereste tüccarı, Ebniye-i
Hümayûn Levazım Kâtibi (Padişah binaları için malzeme temin sekreterliği) olan
Kayserili Kevork Ağa’dır. Beşiktaş Sıbyan Mektebinde başladığı öğrenimine
İzmir’de Mesrobyan’da devam etti.
İzmir’de İngiliz Mektebinde okuduktan
sonra Paris’e gitti. Bir müddet de Londra’da Kolej de Sorak'ta okudu. O arada
İtalyanca öğrendi. İstanbul’a dönünce
matbuat hayatına atıldı. Tercümân-ı
Ahvâl’de başmuharrirlik yaptı. Bu gazete
kapanınca Basiret’te yazdı. Çoğu Victor
Hugo’dan olmak üzere birçok tercüme
yaptı. 1280 senesinin başlarında Rüsûmat
Emaneti Tercümanlığına (Gümrük Dairesi Tercümanlığı) atandı (1863). Daha
sonra Maliye Nezareti Fransızca Tahrirat
Kâtipliğine (Maliye Bakanlığı Fransızca
Yazışmalar Sekreterliği) tayin olundu
(1872). Bundan sonra Tahrirat-ı Ecnebiye
Maliye Müdürlüğüne (Yabancı Dilde
Yazışmalar Maliye Müdürlüğü) atanan
(1880) Keresteciyan, mütemâyiz (saniye
rütbesinin birinci sınıfı) rütbesine erişti.
Dördüncü rütbeden Osmanî Nişanı
(1884) verildi. Rütbesi ûlâ (ilk) saniliğine
terfi edildi (1889). Üçüncü rütbeden
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Mecidî “yoluyla hizmetine mebni” tebdilen üçüncü rütbeden Osmanî nişanı aldı
(1890).
Kaynakça: Pakalın, SOZ, C. 4, s. 38
SELMA GÜNAYDIN

KERVAN YOLLARI bk. YOLLAR
KERVEN, MEHMET NAHİT
Kayseri milletvekili (İstanbul/ Kandilli,
1877-İstanbul, 1975). Mart 1896 yılında
girdiği Topçu Okulundan Aralık 1899’da
teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğretmen yardımcısı olarak Topçu Okulunun
öğretmen kadrosunda yer aldı. Okul sıralarından subaylığa uzanan dönemde Jön
Türklerin etkinliklerine katıldı. Temmuz
1908’de yüzbaşılığa yükseldi. Paris’e gitti
(1908). Fransa’da üç yıl kaldı. Bu üç yıl
zarfında Sosyal Bilimler Yüksek Okulu
(L’ecole des Haute Etudes Social)’ndan
diploma aldı. İstanbul’a, eski görevi
öğretmenliğe geri döndü.
Balkan Savaşları’nda Sirkeci Hat Komiserliğinde ve Karadeniz Boğazı Büyükdere-Sarıyer sırtlarındaki tahkimatta görev
yaptı. Genel savaşta sansür örgütü ve
harp sanayisinde çalıştı. Binbaşı rütbesine yükseldi (1917). İstiklal Savaşı’nda
Sarıkamış’ta görev yaptı. Daha sonra
İstanbul’a döndü ve emekli oldu (1924).
Emekli olarak öğretmenlik ve çevirmenlik yaptı.
TBMM III. Dönem (1927) seçimlerinde
Kırklareli’nden milletvekili seçildi. Bütçe
Komisyonunda çalıştı. Milletlerarası
Ticaret Konferansı’na üye seçildi. İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde de
bulundu. V. Dönem’de (1935) Kayseri’den milletvekili seçildi. Dönem içinde
Bütçe Encümeni üyeliği ve Orman Kanunu Geçici Encümeni üyeliği yaptı. Evli
ve iki çocuk babasıydı.
Eseri: İstanbul’un Zaptı

Mehmet Nahit Kerven

Kaynakça: Öztürk, TPT (1927-1931), s. 387388.
SELMA GÜNAYDIN

KESKİN, MUSTAFA
Öğretim üyesi, tarihçi (Düzce/ Darıyeri/
Hasanbey Köyü, 10 Aralık 1949-) Babası
Midhat Keskin, annesi Kadın Hanım’dır.
Tahsil hayatına köyünde başladı. Ortaöğ-
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retime Sakarya İmam-Hatip Okulunda
devam etti. Daha sonra Düzce İmamHatip Okuluna geçiş yaptı ve bu okulla
birlikte aynı yıl Bolu Lisesinden mezun
oldu (1969). Üniversite öğrenimine
Ankara’da DTCF Tarih Bölümü Genel
Türk Tarihi Kürsüsünde başladı. Prof.
Dr. Mehmet Altay Köymen, Prof. Dr.
Bahaeddin Ögel, Prof. Dr. Aydın Taneri,
Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, Prof. Dr.
Halil İnalcık ve Prof. Dr. Şerafettin
Turan’ın öğrencisi oldu. 70’li yılların
düşünce akımlarından “Milliyetçi-Ülkücü” cenahta yer aldı. 1974 yılında fakülte
birincisi olarak mezun oldu. Adalet
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı
(1974). Naklen Millî Eğitim Bakanlığına
geçti; Ankara’da Aktepe Tarhuncu Ahmet
Paşa Ortaokuluna öğretmen ve müdür
yardımcısı olarak atandı (1975). Makine
Kimya Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmenliğine (1978), buradan Gazi Eğitim
Enstitüsü tarih öğretmenliğine naklen
atandı (1980). Askerlik hizmetini yedek
subay olarak tamamladı (1980-81).
Askerlik görevi sırasında Kuleli Askerî
Lisesi tarih öğretmenliğine atandı. Cuma
namazına gitmesi sakıncalı bulunarak
Ezine’deki 177 Piyade Alayı’na sürgün
edildi. Askerlik dönüşü 12 Eylül Darbesi
yönetimince eski görevine döndürülmedi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Türk
İnkılap Tarihi Enstitüsünde araştırma
görevlisi olarak göreve başladı (1983).
“Tarih Açısından Atatürk’ün Millet ve
Milliyetçilik Anlayışı” konu başlıklı doktora tezini tamamladı ve Enstitüden
mezun oldu (1985). Erciyes Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
yardımcı doçentliğine atandı (1987).
Tarih bölümümün kuruluş ve teşkilatlanmasında görev aldı. Genel Türk Tarihi
Bilim Dalı’nda doçent oldu (1992). Genel
Türk Tarihi alanında profesörlüğe yükseldi (1997). Erciyes Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığında Genel Türk Tarihi Bilim Dalı Başkalığında (1993-1997), Tarih Bölüm Başkanlığında (2000-2003), Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde bulundu
(2002-2005). Anadolu’nun kalpgâhı

mesabesinde gördüğü Kayseri’nin şehir
tarihiyle ilgili araştırma ve incelemeler
yapıp yayımladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Pek çok yayında makaleleri, ulusal ve
uluslararası sempozyum, kongre bildirileri yayınlandı.
Eserleri: Millî Mücadele’de Hint

Müslümanları’nın Türkiye’ye Yardımları 1919-1923 (1991); Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı (1999); Kayseri Nüfus Müfredat Defteri (18311860), (2000); Geçmişteki İzleriyle
Kayseri (Metin Hülagu ile birlikte 2.baskı
2007).
Yayına hazırlama: Sicill-i Osmanî, C. I,
II, IV/I, IV/II, (1995, 1996, 1997, 1998);
Mehmet Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî
Zeyli, C. 11 (2008); Mehmet Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli, C. 12 (Şakir
Batmaz, Gülbadi Alan, Emine Güldüoğlu, Cengiz Kartın’la beraber) (2008);
Mehmet Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî
Zeyli, C. 14 (2008).
YAYIN KURULU

KESKİN, SÜLEYMAN
Yazar, gazeteci (Kayseri, 23 Haziran
1955-). İlkokulu Gazi Osman Paşa İlkokulunda bitirdi. Sümer Ortaokulundan
mezun olduktan sonra iki yıl Sümer Lisesinde okudu. Daha sonra Kayseri Akşam
Lisesinde okurken Ülker gazetesinde
çalışmaya başladı. Ülker gazetesinden
sonra Kayseri Haber gazetesinde çalıştı.
Daha sonra Kayseri gazetesinde spor
müdürü olarak görev yaptı. Bu gazetenin
kapanmasının ardından yeniden Ülker
gazetesine döndü. Bir müddet Yeni
Sabah gazetesinde çalıştıktan sonra Kayseri Olay gazetesinde yine spor müdürü
olarak 1980 yılına kadar görev yaptı.
Askerlik dönüşü Kayseri Anadolu
Haber gazetesinde spor müdürü olarak
göreve başladı. Bu görevdeyken Kocasinan Belediyesinde basın-yayın ve halkla
ilişkiler müdürü olarak göreve başladı.
1998 yılına kadar bu görevi yaptıktan
sonra 1999 yılı sonunda Niğde Haber
gazetesinde bir yıl yazı işleri müdürlüğü
yaptı. Aynı ilde iki yıl Hamle gazetesinde
spor müdürlüğü yaptıktan sonra yeniden
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Kayseri’ye dönerek Kayseri Ana Haber
gazetesinde spor müdürü olarak göreve
başladı. Kayseri Maç gazetesinde üç yıl
çalıştıktan sonra Kayseri Yeni Haber
gazetesinde 2001 yılında spor müdürü
olarak göreve başladı. Burada üç yıla
çalıştı ve kısa bir ayrılıktan sonra Kayseri
Yeni Haber gazetesinde spor müdürü
oldu ve hâlen burada görev yapıyor.
Haftalık Maç Spor dergisini yayımladı.
Kayseri Son Haber gazetesini çıkarttı.
Kısa bir dönem Erciyes gazetesinde
görev yaptı. Haftalık Kayseri Metropol
gazetesi, Haber Kayseri gazetesi ve Kent
Haber gazetesini yayımladı. Günlük
Kayseri Kent gazetesinin sahipliğini yaptıktan sonra Nevşehir’de yayımlanan
Nevşehir Kent Haber gazetesinin kurucusu oldu. Kayseri spor camiasının
önemli kulübü olarak hatırlanan Basınspor Kulübünü kurdu. Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde genel sekreterlik ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri
şubesinde ikinci başkanlık görevi yaptı.
Hâlen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile

Keşfü’l-Akabe, ilk varaklar

Anadolu Spor Yazarları Derneği üyeliği
devam etmektedir. Kayseri Erciyesspor’da ve Kayserispor’da genel kurul üyesi
oldu. Kayseri’de gazeteciliğin 100. yılında düzenlenen yarışmada haber dalında
birinci oldu ve ödülünü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den aldı. 25. Yıl Plaketini Niğde Gazeteciler Cemiyetinden
alırken 30. Yıl Plaketini ise Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti verdi. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Gazeteciliğin yanı sıra yazdığı mizahi
yazıları da kitap hâline getirdi.
Eserleri: Buyurun Cümbüş’e (1989);
Cümbüş’ten
Nağmeler ( 2002);
Cümbüş’e Veda (2004); Cümbüş Ekstra
(2009); 10 Yıla Damga Vuranlar
(2010); Büyüyen Şehir Kayseri (2010);

Kayseri Milletvekilleri ve Kayserili
Vekiller (2011).
YAYIN KURULU

KEŞFÜ’L-AKABE
Anadolu’da yazılan ilk felsefe ve tabii
ilimler eseri. Keşfü’l-Akabe, Anadolu’da
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telif edilen eserlerin bilinenlerinden en
eskisi olup eseri, İbn Kemal olarak bilinen İlyas b. Ahmed el-Kayserî 1101-1105
yılları arasında Farsça olarak Kayseri’de
kaleme aldı. İbn Kemal bu eserini Danişmendliler* Devleti’nin kurucusu Emir
Gazi* Melik Ahmed’e (Gümüştekin) ithaf
etmiştir. Eserin şu ana kadar bilinen tek
nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 5426 nu. ile kayıtlıdır. Eser, 1327
yılında Şeyh Ali b. Dusti Huda el-Ankaravî
tarafından istinsah edildi (çoğaltıldı).
Eserin müellifi olan İlyas b. Ahmed
el-Kayserî hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin Kayseri şehri
muhafızı olduğu düşünülmektedir.
Keşfü’l-Akabe’nin yazıldığı yıllarda Kayseri, Danişmendlilerin* hâkimiyeti (10711164) altında bulunuyordu.
Kitabın asıl konusu felsefe (hikmet)
olmasına rağmen coğrafya ve astronomi
ile ilgili bilgilere de yer verilmektedir.
Eser dört bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde 13 başlık bulunmaktadır:
1. Âlemin küre şeklinde olduğu, dünyanın
da küre şeklinde olup kâinatın merkezinde olduğu ileri sürülmekte ve ispata çalışılmaktadır,
2. Dünyanın yuvarlak olduğunun, ay
tutulması olayının çeşitli bölgelerde farklı saatlerde görülmesi ve ispatı hakkındadır,
3. Dünyanın dörtte üçünün su ile kaplı
olduğu ve su yüzeyinin küre şeklinde
olup karaların denizden çıkış sebebinin
ise güneşin cazibesi olduğu hakkındadır,
4. Su küresini örten hava tabakası hakkında,
5. Hava tabakasının da ateş ile kaplı olduğu hakkında,
6. Dünyada meskûn olan ve olmayan
yerler hakkında,
7. Dünyanın yüzölçümü hakkında,
8. Batlamyus’un dünyadaki iklim kuşakları ve bu kuşaklarda bulunan belde ve
kavimler hakkında,
9. İklim kuşaklarının boyutları, gece ve
gündüz farkının iklim kuşaklarındaki
durumu hakkında,
10. Meskûn olmayan kuzey ve güney
kutuplarda gece ve gündüz durumları ve
iklim şartları hakkında,
11. Dünyanın hareketsiz oluşunun izah ve
ispatı hakkında,

12. Kâinatın ötesinde boşluk (hala) oldu-

ğunu iddia eden kelâmcıların iddialarının reddi hakkında,
13. Dünyanın iklim kuşaklarına göre
sınıflanması hakkında.
İkinci bölüm iki başlık altında incelenmektedir: Birinci başlık Peygamberlerin
şehadet ve ittifakları, ikinci başlık filozofların görüş ve iddialarının izahı ve âlemin
genel şekli hakkındadır. Üçüncü bölüm
ise nefs-i natıkanın mahiyetine dairdir.
Bu bölümde filozofların görüşleri karşılaştırılarak Aristoteles’in görüşleri
benimsenmektedir. Dördüncü ve son
bölüm ise nefs-i natıkanın mutluluk ve
mutsuzluk konusuna ayrılmıştır.
Eserdeki iki âlem, ruh ve ruhun bir
âlemden diğer bir âleme yükselmesi bağlamındaki edebî ve felsefi tasarımlar ile
cennet ve cehennem tasvirleri gerçekten
çarpıcıdır. Bu görüşleriyle Ebü’l-Alâ
el-Ma’arrî (973-1057), İbnü’l-Arabî (11651240), Dante (1265-1321) gibi düşünürlerle kıyaslanabilecek yetkin görüşler ortaya
koymaktadır.
Selçuklular Dönemi*’nden (1026-1300)
itibaren İslam dünyasında birtakım şartlar sonucu felsefi ve bilimsel tefekkürün
yavaş yavaş zayıflamaya başladığı bir
vakıadır. Bununla birlikte Gazzâlî ve
onun çizgisindeki Kâdı Abdülmecid
Herevî, Emîr Kemaleddin Kâmiyar gibi
kelam ve fıkıh bilginleri bu dönemde
dikkat çekmiştir. Fahreddin er-Râzî’nin
öğrencileri ise Konya ve Kayseri medreselerinde tedrisat yapmışlar, Kadı Sıraceddin Urmevî, Kadı İzzeddin Urmevî
gibi âlimler felsefe ve mantık alanlarında
eserler yazmıştır.
Keşfü’l-Akabe, Türklerin XII. yüzyıla
kadar ilimle meşgul olmadıkları, daha
çok fütuhatla uğraştıkları iddialarına
karşı Türklerin ilimle meşgul olduklarını
göstermesi bakımından önemlidir. İbn
Kemal’in eserini ithaf ettiği Melik Ahmed
Gazi’nin etrafında fazıl ve filozoflar
bulunduğunu, hükümdarın bunların
görüşlerine itibar ettiğini belirtmesi de
Anadolu Selçuklularının ilim ve düşünce
hayatını göstermesi bakımından dikkat
çekicidir. Eser ayrıca Danişmendliler
hakkında birinci elden bilgiler sunması, o
günkü bilim ve felsefe anlayışını yansıt-
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ması bakımından da referans kitabı olma
özelliği taşımaktadır. Yine Anadolu’da
yazılan ilk eserin felsefe, astronomi ve
coğrafyaya dair oluşu, burada görüşlerin
felsefeyle yorumlanması, hükümdarların
bu alanlara ilgi duyması düşünce tarihi
açısından önemlidir. Astronomi, felsefe
ve tabii ilimlere ilişkin bu geleneğin daha
o zamanlar Büyük Selçuklu Hükümdarı
Melik Şah (1055-1092) gibi hükümdarlar
tarafından kurulmaya başlandığı, bu kitabın da bu geleneğin önemli bir eseri
olduğu anlaşılmaktadır.
Yine bu eserden anlaşıldığına göre
Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya
yerleşen Türklerin tamamen göçebe
olmadıkları, bunlar arasında yerleşik
hayata geçip kültürlü (danişmend) insanların bulunduğu, bunların bilim ve felsefeyle iştigal oldukları görülmektedir. Yerleşik kültüre geçilmesi sürecinde Kayseri
şehri önemli bir işlev görmüştür. Keşfü’lAkabe isimli mühim eserin müellifinin
Kayseri’de yetişmesi, burada yöneticilik
yapması ve bu ünlü eseri burada kaleme
alması, eser kadar şehrin de önemini
ortaya koymaktadır.
Kaynakça: H. Edhem, Kayseriyye; İlyas b.
Ahmed (İbn Kemâl), Keşfü’l-Akabe, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, Kayıt No: 5426;
Mikail Bayram, “Anadolu’da Te’lif Edilen İlk
Eser: Kaşf al-Akabe”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü
Dergisi, C. VII, No: 3-4, İstanbul, 1979, s. 271307; Remzi Demir, Philosophia Ottomanica:

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk
Felsefesi (Eski Felsefe), Lotus Yayınları, C. 1,
Ankara, 2005, s. 27-28

MEHMET VURAL

KEŞLİK CAMİİ
Cami, Yeşilhisar ilçesinin Keşlik Mahallesi’nde bulunmaktadır. Yapılış tarihi ve
yapan kesin olarak bilinmemektedir.
Yapıda inşa malzemesi olarak kesme ve
moloz taş kullanılmıştır. Eğimli bir arazi
üzerine konumlandırılan cami, bodrum
kat üzerinde yükselmektedir. Doğu ve
güney cephesi arazi yapısından dolayı iki
katlı bir görünüm kazanmıştır. Doğu
cephede biri son cemaat mahallini, üçü
harimi ve biri bodrum katını aydınlatan
toplam beş adet dikdörtgen pencere yer
almaktadır. Caminin altındaki bodrum
kata giriş de bu cephe üzerindeki kapı
açıklığından sağlanmaktadır. Güney cep-
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Keşlik Camii (R. Aydın)

hede ikisi bodrumu, ikisi harimi aydınlatan dört adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Cephenin üst kısmında kabartma tekniğiyle işlenmiş kitabe yer almaktadır. Kitabe metni şu şekildedir:
Okunuşu:

Mâşâallahu kâne 1322.
Anlamı:

Allah ne isterse o olur 1907.
Batı cephe üzerinde sadece bir adet dikdörtgen pencere mevcuttur. Yapının
kuzey cephesinde son cemaat mahalli yer
almaktadır. Son cemaat mahallinin ahşap
kirişlemeli örtüsü iki adet sivri kemer ile
taşınmaktadır. Kemerler yanlarda yığma
ayaklara, ortada ise bağımsız bir sütuna
oturmaktadır. Harimin kuzey cephesinin
ortasında giriş açıklığı, girişin batısında
mihrap nişi ve kadınlar mahfiline çıkışın
sağlandığı kapı açıklığı bulunmaktadır.
Harime girişin sağlandığı kapı açıklığının
üzerine mermere kabartma tekniğiyle
işlenmiş talik hatlı beş satırlık kitabe yerleştirilmiştir. Kitabe metni şu şekildedir:
Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
İnne’s-salâte kânet alâ el-mü’minîne
kitâben mevkûten
Bu cami-i şerif bi-lutfihî tealâ ianet-i
ahali ile bin üç yüz yirmi beş sene-i
hicriyye kameriyyesi muharremü’lharamı evailinde müceddeden inşa ve
ihyaya muvaffak olunmuşdur.
Sene-i Rumi 1322, Sene-i Arabî 1325.

Keşlik Camii planı
(çizim: F. Koçyiğit)

[1615]
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Keşlik Camii kitabesi (R. Aydın)

Anlamı:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.
Allah’ın lütfu, halkın yardımlarıyla bu
cami, hicri bin üç yüz yirmi beş senesi
Muharrem ayı başında (14 Şubat 1907)
yeniden inşa edilip canlandırıldı.
Rumi sene 1322, Hicri sene 1325.
Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Suresi 103. ayetten
bir bölümün yer aldığı kitabeden, yapının
harap olduğu ve 1907 yılında halkın
bağışları ile yenilendiği öğrenilmektedir.
Etrafı düz ve profilli silmeler ile çevrelenmiş yuvarlak kemerli kapı açıklığından
harime giriş sağlanmaktadır. Caminin

kare planlı harimi, doğu-batı doğrultuda
atılmış sivri kemerler ile mihraba paralel
üç sahna ayrılmıştır. Harimin ahşap kirişlemeli düz dam örtüsü, ortadaki dört
adet bağımsız sütun ile doğu ve batı cephelerde yer alan duvara gömülü ayaklar
üzerine oturan sivri kemerler tarafından
taşınmaktadır. Düz dam örtü, içeriden
ters tavan, dışarıdan ise kırma çatı ile
kapatılmıştır. Harimin güney cephesinin
ortasına mihrap yerleştirilmiştir. Mihrap
nişinin etrafı profilli silmeler ve sütunceler ile çevrelenmiştir. Yuvarlak kemerli
kavsaranın içerisine dilimlenmiş ve istiridye kabuğu görünümü kazandırılmıştır.
Mihrabın batısında yağlı boya ile kaplı
ahşaptan yapılmış minber bulunmaktadır. Batılılaşma Dönemi süsleme özelliklerinin görüldüğü minber orijinaldir.
Minberin giriş bölümü, yan aynalıkları,
korkulukları, köşkü, kasnağı ve külahı
bezemelidir. Harimin kuzeyinde ahşap
çatkılı kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Caminin kuzeyinde yapıdan bağımsız
minare yer almaktadır. Kare bir kaide
üzerinde yükselen silindirik gövdeli
minare tek şerefeli olup armudi bir külaha sahiptir.
Yayınlarda yapının inşa tarihini H 1307
(M 1889) ve banisini (Hacı Yusuf Ağa)
gösteren kitabenin doğu cephesi üzerinde olduğu belirtilmektedir. Bahsi geçen
kitabe doğu cephe üzerinde bulunmamaktadır. Caminin doğusundaki avlu
duvarı üzerinde bulunan ve kısmen okunabilen kitabenin üzerinde ise
“Mâşâallah … 317”, “Allah korusun
1899/1900?” yazmaktadır. Yapı üzerinde yer almaması, bu kitabenin camiye
aidiyeti noktasında ihtiyatla bakılmasını
gerektirmektedir. Harim giriş açıklığının
üzerindeki kitabeye göre cami, ahalinin
katkılarıyla köklü bir tamirat geçirmiş ve
14 Şubat 1907 tarihinde tekrar ibadete
açılmıştır.
Kaynakça: Remzi Aydın, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Onarım Faaliyetleri: Kayseri Örneği”,
(Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri 2013, s.
118–119; Özbek-Arslan, KTKVE, s. 1304–1306;
Kur’ân-ı Kerîm, 4/103; Kur’ân-ı Kerîm ve
Açıklamalı Meâli, (hzl. Hayreddin Karaman
vd.), Ankara 2005, s. 94.

Keşlik Camii mihrap ve minberi (R. Aydın)

REMZİ AYDIN
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KEŞLiK KÖYÜ MEYDAN ÇEŞMESİ
Çeşme, Kayseri'nin Yeşilhisar* ilçesine 5
km mesafedeki Keşlik köyü meydanında
bulunmaktadır. Eserin ön cephesinde
kesme taş, arka cephesinde kaba yonu ve
moloz taş malzeme kullanılmıştır. Yan
yana iki kemerli olarak inşa edilen çeşme
hâlen kullanılmaktadır. Çeşmenin yüksekliği 3.90 m, genişliği 8.00 m ve derinliği de 1.17 m olup arka kısmında da
1.50x4.20x5.90 m ölçülerindeki yamuk
planlı su deposu bulunmaktadır. Çeşmenin her iki kemeri dış yanlarda yığma
ayaklara, orta kısımda ise duvarın ön
yüzüne gömülü sütun üzerine oturmaktadır. Ortadaki sütunun başlığı iki sıra
silme kuşağı ile tezyin edilmiştir. Çeşmenin 1.35 m derinliğindeki her iki nişin
üzerleri sivri kemerlerle örtülmüştür.
Her iki niş içerisinde ayna taşı yoktur.
Sıradan bir taş üzerine birer adet musluk
bağlanmıştır. Muslukların yan kısımlarında su tası koymak için cepheden
çıkıntı yapan üçgen formlu konsollar dikkati çeker. İki niş boyunca uzanan 0.57 m
derinliğindeki beton yalak esere sonradan ilave edilmiş olup kuzey yönde eserden çıkıntı yaparak devam etmektedir.
Eserin saçak kısmındaki bir sıra korkuluk
taşının hemen altında yer alan 0.10 m
yükseklikteki tırtırlı silme ile cephe kısmen hareketlendirilmiştir.
Çeşmede süsleme olarak saçak kısmındaki dişli silme kuşağı ile her iki kemerin
oturduğu ortadaki duvarın ön yüzüne
gömülü olan sütunun başlıkları üzerin-
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Keşlik Köyü Meydan Çeşmesi (M. Denktaş)

deki iki sıra silme kuşağından söz edilebilir.
Eserin kesin inşa tarihi bilinmemektedir.
Yalnız Kayseri’de yan yana iki kemerli
olarak yapılan Erkilet* İkiz Çeşmesi 1671
tarihinde inşa edilmiştir. Ancak İkiz
Çeşmesi’ne göre Keşlik Köyü Meydan
Çeşmesi'nin nişi daha derin tutulmuştur.
Yan yana iki kemerli olması dışında her
iki çeşmenin birbiriyle olan benzerlikleri
çok azdır. Aynı köyün dışında bulunan
Yukarı Mahalle Çeşmesi 1819 tarihlidir.
Köyün yaşlıları Yukarı Mahalle Çeşmesi’nin Keşlik Köyü Meydan Çeşmesi’nden sonra inşa edilmiş olduğunu söylemektedirler. Keşlik Köyü Meydan Çeşmesi’nin sivri kemerli olarak inşa edilmesi ve 1819 tarihinde inşa edilen Yukarı
Mahalle Çeşmesi’nden daha eski olduğu
yönündeki bilgilere dayanarak bu çeşmenin XVIII. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olabileceğini söyleyebiliriz.
Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 90-91;
tarihlendirme konusunda kaynak kişi: 1992 yılı
Mart ayında görüşülen 83 yaşındaki köy sakini
Mehmet Bilgin.
MUSTAFA DENKTAŞ

Keşlik Köyü Meydan Çeşmesi planı
(çizim: M. Denktaş)

KEŞLİK KÖYÜ YUKARI MAHALLE
ÇEŞMESİ
Çeşme, Kayseri'nin Yeşilhisar* ilçesine 5
km mesafede bulunan Kemer köyünde
bulunmaktadır. Çeşme nişi içerisinde
bulunan kitabeye göre eser H 1235 (M
1819) yılında inşa edilmiştir. Eserde malzeme olarak kaba yonu ve kesme taş kullanılmıştır. Tek kemerli çeşme batı yönünde
bulunan su mahzeninin ön yüzüne inşa
edilmiştir. Çeşmenin yüksekliği 3.63 m,

Keşlik Köyü Yukarı Mahalle
Çeşmesi planı
(çizim: M. Denktaş)
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bir belge bulunmamaktadır. Mezar taşı
1935’de Kayseri Müzesi’ne getirildi.
Mezar taşının sarıklı oluşu onun âlim
oluşunun ifadesidir. Kitabesindeki şiirde

Keşlik Köyü Yukarı Mahalle Çeşmesi (M. Denktaş)

genişliği 4.05 m ve derinliği de 2.00 m’dir.
1.09 m derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlardaki yığma
ayaklar üzerine oturmaktadır. Çeşme nişi
duvarının üzerindeki sıradan bir taşa bir
adet musluk bağlanmıştır. Çeşmenin 0.50
m genişliğindeki beton yalağı da niş
boyunca uzanmaktadır. Çeşme nişi içerisinde bulunan iki satırlık kitabenin tamamı okunamamıştır. Okunan kısımları şöyledir:

İhsan Ketin

Bahçeleri ne bekler müceddet
eylesinler
Sene 1235
Çeşmenin üst kısmı kırma çatı formunda
düzenlenmiş olup 0.30 m aşağısından
başlayan ve tüm cephe boyunca uzanan
iki kademeli profilli silme kuşağı, eserdeki tek dekoratif unsurdur.
1819 yılında inşa edilen çeşme daha sonraki tarihlerde onarılmıştır. Son onarımlar esnasında çeşme nişinin alt kısmının
tamamı betonla sıvanmıştır. Çeşmedeki
derzlerin üzerleri betonla çirkin bir şekilde kapatılmıştır. Çeşme nişi içerisindeki
beton yalak da 1983 yılında yapıya ilave
edilmiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 111-112.
MUSTAFA DENKTAŞ

KEŞŞAF ÖMER EFENDİ
Müderris (Kayseri,?- 1804). Mahalle
mektebi ve medrese tahsilinden sonra
müderris olduğu anlaşılmaktadır. Hayatı
hakkında, mezar taşından başka somut

Hocazâdelerden Hacı Ömer Efendizade ifadesinin geçmesi, babasının da âlim
olduğunu gösterir. Hacı Torun Efendi’den önce Cami-i Kebir’de dersiâm olan
Hocazade Mehmet Efendi’nin de bu aileden geldiği kaydedilmektedir.
“Keşşaf” lakabını neden aldığını bilmiyoruz. Keşşaf, “çok keşif yapan” anlamına
gelir. Bu lakap onun ilimde derin biri
olduğunu ifade edeceği gibi derslerinde
Türk asıllı ünlü müfessir Zemahşeri’nin
(Ö 1114) “Keşşaf” isimli tefsirini çok andığı ya da çok kullandığı için bu lakabın
takılmış olması da mümkündür. Ahmed
Nazîf Efendi onu, Gözübüyükzade İbrahim Efendi’nin (Ö. 1837) çağdaşları arasında sayar.
Kaynakça: Kayseri Müzesi Envanter Defteri,
C. 1, s. 55; A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler) , s. 58,
79; Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. LXXIV,
LXXVI, LXXVII; Mustafa Işık, Kayseri’de
Mimari Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler,
Kayseri 2003; s. 161.
MUSTAFA IŞIK

KETİN, İHSAN
Öğretim üyesi, jeolog (Kayseri, 1914İstanbul, 16 Aralık 1995). Cami-i Kebir
İmamı Ahmet Efendi’nin oğludur. Ortaokul ve liseyi Kayseri’de yatılı-burslu olarak okudu ve mezun oldu (1932). Millî
Eğitim Bakanlığının açtığı yurt dışı bursu
sınavını kazanıp Almanya’ya gönderilen
beş öğrenciden biri oldu (1932). İki yıllık
dil eğitiminden sonra Berlin Üniversitesinde jeoloji eğitimi almaya başladı
(1934). Berlin’deki siyasal karmaşa ve
hocaların arasındaki anlaşmazlıklar
yüzünden Bonn Üniversitesine geçti.
Ünlü Jeolog Hans Cloos’un yanında
çalışmalarına devam etti. 1936-1938 yaz
aylarında yaptığı 6,5 aylık arazi çalışması
sonucunda tamamladığı Über die Tektonik und den Vulkanismus der Gegend
von Bad Bertrich (Bertrich Kaplıcası

Çevresinin Tektoniği ve Volkanizması
Üzerine) adlı teziyle doktorasını tamamlayıp yurda döndü. İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsünde jeoloji asistanı olarak göreve başladı (Ekim
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1938). Türkiye’ye dönüşünün ertesi senesi yaşanan Tercan Depremi (21 Kasım
1939), ardından da Erzincan Depremi
(28-29 Aralık 1939) sonucunda 33.000

kişinin ölümü üzerine depremlerle ilgili
çalışmalarına başladı. Yurdun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı sayısız depremi araştırdı. 1939 yılında başladığı çalışmalarını
Anadolu Bloku adıyla yayınladı (1948) ve
çalışması dünya çapında ses getirdi.
“Kuzey Anadolu fay hattı”nın varlığını
kanıtladığı bu makale, özellikle eğitim
aldığı Almanya’da, çok büyük ilgi gördü
ve jeoloji alanında üst düzey bir ödül
sayılan “Gustav Steinmann Madalyası”yla
ödüllendirildi (26 Şubat 1988).
1948-1952 yılları arasında Kuzeydoğu ve
Güneydoğu Anadolu’daki haritalama
çalışmalarına devam etti. 1950-1951 yılları arasında ABD’deki John Hopkins Üniversitesinde bulundu. 1953 yılında İstanbul Üniversitesinden ayrılarak o tarihte
yeni kurulmakta olan İstanbul Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesine geçti ve
iki üniversite arasında uzun zaman
devam edecek bir rekabeti başlattı. 1945
yılında doçent, 1953 yılında ise profesör
oldu. İTÜ’de de çalışmalarına tüm hızıyla
devam etti. İsviçreli Jeolog Franz Rösli
ile beraber yazdığı önemli bir makalede
Kuzey Anadolu fayını California’daki
San-Andreas fayı ile karşılaştırdı (1953).
Stille’nin onuruna düzenlenen “Geotektonik Sempozyumu”na sunduğu tebliğ
(1955) yayınlanmadı ancak sonraki yıllarda yapılan çalışmalar tezini doğruladı.
1960’lı yıllarda yeniden arazi etütlerinin
başına döndü. Hem Türkiye genelinde
sentez çalışmalarına devam etti hem de
harita faaliyetlerini sürdürdü. Uluslararası Avrupa Tektonik Haritası’nın Türkiye kısmını hazırladı. “Kuzey Anadolu
Fayı Hakkında” başlıklı makalesi, kendi
keşfettiği bu yapı hakkındaki en ayrıntılı
eseridir (1969).
Amerika’ya tekrar gitti (1975). 1977 yılından sonra da bilimsel çalışmalarına aralıksız devam etti. Doksandan fazla orijinal makalesi, çevirileri ve ders kitapları
vardır. Ayrıca 55 yıllık çalışma hayatına
ait hatıralarını iki cilt hâlinde düzenlemiş
ise de basılmamıştır.
Türkiye’de “Jeolojinin Babası” diye anı-

lan, yurt dışında da Kuzey Anadolu fay
hattının gerçek yapısını ortaya koymasıyla tanınan İhsan Ketin’e Türkiye Jeoloji
Kurumu tarafından düzenlenen Ketin
Sempozyumu’nda “Hamit Nafiz Pamir
Hizmet Ödülü” verildi (1981). Aynı yıl
TÜBİTAK’ın “Bilim Ödülü”nü aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü çeşitli ödüller
verdi. “Geological Society of London”
tarafından şeref üyeliğine seçildi (1984).
“Gustav Steinmann Madalyası” aldı
(1988). Bonn Üniversitesi Onur Doktorası verildi (1988). Amerikan Jeoloji Topluluğu Onur Üyesi oldu (1988). Bulgaristan
Jeoloji Topluluğu Onur Üyeliği de verildi
(1990).
Evli ve üç çocuk babasıydı.
Eserleri: Alem Dağı Batısındaki Granitmesifi Hakkında (Über das Granitmassiv veslitch vom Alem Dağ) (1941);

Umumi Jeoloji: Arz Kabuğunun İç
Olayları, C. I-II (1957-1963); Genel Jeoloji (1977); Yapısal Jeoloji (1979, Nezihi
Canıtez ile); Yeryuvarının- Dünyamızın
Jeolojik Evrimi İçinde Türkiye’nin Yeri
ve Doğal Kaynak Olanakları (1981);
Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış
(1983).
Kaynakça: Füsun Oralalp, “Ketin, İhsan”, www.
tubitak.gov.tr/bilgipaket/biliminsanları; Afşin
Oktay-Kemal Bağlum, Biyografiler Ansiklopedisi, 1959, s. 191; Kaynak kişi: A. Hulusi Köker.
SELMA GÜNAYDIN

KEVORKİAN, HAGOP
Arkeolog, koleksiyoner, eski eser simsarı
(Kayseri, 1872- Paris, 1962). Kayseri’de
doğduğu yerle ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak kent merkezinde doğduğu yönünde bazı bilgiler vardır. Kayseri’den sonra Batı’ya göç edene kadar bir
süre İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir.
İran’da, Sultanabad’da (1903), Selçuklu
Başkenti Rey’de (1907) arkeolojik kazılar
yaptı. Özellikle İran’dan birçok seçkin ve
göze çarpan eseri topladı. Londra’da
İran’dan topladığı seramiklerden oluşan
bir sergi açtı (1911). New York’ta danışmanlığı altında topladığı eserlerin başka
bir sergisini açtı (1914). Koleksiyonundaki el yazmaları, halılar, seramikler, kapı
panelleri olmak üzere önemli İslami
dönem eserlerini New York’daki Ander-
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Kaynakça: M. Beach: The Imperial Image:
Paintings for the Mughal Court, Washington,
DC 1981, pp. 177-91; S. C. Welch and other s: The
Emperor’s Album: Images of Mughal India,
New York 1987; Marilyn Jenkins-Madina, “Collecting the “Orient” at the Met: Early Tastemakers in America”, Ars Orientalis, Vol. 30, Exhibiting the Middle East: Collections and Perceptions of Islamic Art (2000), pp. 69-89.

OSMAN ERAVŞAR

Hagop Kevorkian, Büyük Selçuklu başkenti Rey’de kazı yaparken-1904
(Ortada, miğferli şapkası olan Kevorkian’dır -Marilyn Jenkins-Madina’dan)

son Galeri’de satışa çıkardı (1920). Katıldığı bir açık artırmada, günümüzde
“Kevorkian Albümü” olarak bilinen ve
şimdi ise ikiye bölünmüş hâlde bir bölümü New York Metropolitan Museum’da
diğeri Washington DC. Freer Galery’de
sergilenen hat sanatı ve minyatürlerden
oluşan Babürlü (Mughal) El Yazmasını
satın aldı (1929). 1930’lu yıllardan itibaren çoğunlukla Amerika’da yaşamaya
başladı. Bu sebeple olsa gerek koleksiyonundaki önemli parçaların bir bölümünü müzelere ve üniversitelere bağışladı.
Bu bağışlarının dışında hayatı boyunca
topladığı kitapları ve el yazmalarının çok
önemli bir bölümünü New York Üniversitesine verdi. Kevorkian, Amerikan toplumunun Ortadoğu sanat ve arkeolojisine ilgisini çekmek için hayattayken
Kevorkian Vakfını kurdu. Günümüzde
New York’ta Washington Square’da
bulunan ünlü Near Eastern Studies bölümü ve kütüphanesi Kevorkian’ın adını
taşımaktadır. Bu merkez (The Hagop
Kevorkian Center for Near Eastern Studies at New York University) 1966 yılında açıldı. İçinde başta Türkoloji olmak
üzere Ortadoğu kültürleriyle ilgili önemli
başka araştırma bölümleri de bulunmaktadır. Merkezde Türkiye’den bazı önemli
kişiler de bir dönem akademisyenlik yapmıştır. Bunlar arasında Talat Halman,
Metin And gibi Türk kültür tarihiyle
yakından ilgili kişiler de bulunmaktadır.

KEYHÜSREV II.
Anadolu (Türkiye) Selçuklularının onuncu sultanı (1222-1246). Babası büyük Sultan I. Alâeddin Keykubad*, öldüğü 1237
yılında, kendisine merkez yaptığı Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı*’nda ümerayı
(komutanları) toplayarak kendisinden
sonra yerine geçmek üzere Hunat
Hatun*’dan olma büyük oğlu Gıyaseddin
Keyhüsrev’i değil de Eyyubî Melikesi
Adile Hatun’dan olan ortanca oğlu İzzeddin Kılıç Arslan’ı veliaht tayin ettiğini
açıklamış ve ümeradan bunun için söz
almıştı. Bir süre sonra vefatı üzerine karışıklık çıktı. Şimdiki Şeker Fabrikası Gölü
kenarında yer alan sarayda, ölen Sultan’ın
isteği üzerine Vezir Kemaleddin Kamyar* ve diğer bir kısım emirler Kılıç
Arslan’ı tahta çıkarıp biat ettiler. Buna
karşılık diğer emirlerden Sadeddin
Köpek ve yanındakiler Sultan’a verdikleri söze rağmen büyük Şehzade Keyhüsrev’i Selçuklu Sarayı Devlethane*’de tahta
çıkardılar. Kale*’nin Meydan Kapısı
(Şimdiki Bürüngüz Camii yerinde idi.)
hariç diğer kapılarını kapatarak herkesin
gelip bu Şehzade’ye biat etmesini istediler. Bu sırada Keyhüsrev 15, Kılıç Arslan
da 8 yaşında idi. Nihayet o gün Keyhüsrev taraftarları ağır bastı ve Kılıç Arslan’ı
tahta çıkaranlar da gelip Keyhüsrev’e biat
ettiler. Bundan sonra genç yaştaki
Sultan’ın iplerini ele geçiren Köpek (Bu
isim onun has ismidir, kötülemek üzere
başkaları tarafından verilmemiştir.
“Köpek”, “Barak” eski Türklerde isim
olarak alınırdı.) ne kadar kendilerine
muhalefet edebilecek emir varsa bir bir
ortadan kaldırmaya başladığı gibi kendisinin de hanedanla akrabalığını uydurarak sultan olmayı da kafasına koymuştu.
Nihayet genç Sultan (annesiyle beraber)
yakın devlet adamlarıyla gizlice işbirliği
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yaparak baskılarını artıran Köpek’i ortadan kaldırmak zorunda kaldı.
Keyhüsrev tahta çıktıktan sonra önce
üvey annesi Adile Sultan’ı öldürttü, daha
sonra da ilk erkek çocuğa (Keykâvus)
sahip olunca erkek kardeşlerini de ortadan kaldırdı. Kızları, Adile Sultan’a türbeyi, çok sonraları, şehrin dışına yaptırabildiler. Bugün Çifte Kümbet* ismi ile
anılan türbe şehrin Sivas yolu üzerindedir.
Keyhüsrev Mısır Eyyubilerine karşı Suriye ve Halep Eyyubî melikleri ile anlaşmalar yaptıktan sonra Moğolistan’a, Cengiz
Han’ın oğlu Ögeday (Oktay) Han’a babasının hazırladığı elçilik heyetini gönderdi.
Kendisine muhalif olarak gördüğü, Yassı
Çemen Savaşı’ndan sonra devlet hizmetine girmiş, Keykubad’ın gözde emirlerinden Harzemlilerin başı Kayırhan*’ı
Zamantı Kalesi*’ne hapsetti. Doğuda
Harzemlilere ve Artuklulara karşı ordu
sevkedip bir kısım kaleleri fethettiren
Keyhüsrev, Gürcü Prensesi Tamara
(Gürcü Hatun*) ile evlendi. Bu hatun
daha sonra Mevlâna’nın müritleri arasına
girdi.
Bu arada Amasya civarında Türkmenleri
başına toplayan Baba İlyas isimli Türkmen şeyhi büyük bir isyan başlattı. Baba
İlyas’ın halifesi Baba İshak, isyanı daha
büyük boyutlara ulaştırdı. Babaî İsyanı
denilen bu hareket, doğuda Moğollar’a
karşı mevzilendirilen ordu çağırılarak
bastırılabildi.
1242 yılında Anadolu sınırlarına yaklaşan
Moğol kumandanı Baycu Noyan*, Babaî
İsyanı ile zayıflayan Selçuklular’a ait
Erzurum’u kolayca ele geçirdi. Bunun
üzerine hazırladığı büyük bir orduyla
Moğollar üzerine harekete geçen Keyhüsrev, etrafındaki liyakatsiz emirler ve
tedbirsizliği yüzünden, Sivas yakınında
Kösedağ’da, 1243 yılında daha az sayıdaki Moğollar karşısında büyük bir mağlubiyete uğradı ve kaçarak Konya yakınında, Beyşehir Gölü üzerindeki Kubadâbad
Sarayı’na sığındı. Orada da duramayarak
Antalya’ya geçti.
Moğollar, beklemedikleri bir zafer elde
edip Selçuklu ganimetlerini ele geçirdikten sonra kısa sürede Sivas’ı teslim alıp
üç gün yağma ettikten sonra Kayseri

üzerine yürüyerek burayı muhasara altına aldılar. Kayseri’de Tabaklar (Debbağlar) Mahallesi*’nde karargâh kuran
Moğollar, şehri baskı altına aldılar. Ancak
Kayserililer teslim olmayarak Selçuklu
Emiri (vali) Samsamûddin Kaymaz* ve
Subaşı (inzibat amiri) Fahreddin Ayaz
kumandasında müdafaaya çekildiler.
Moğollara ara sıra baskın dahi yaparak
onları taciz ettiler ve muhasarayı bırakıp
gitmeye mecbur bıraktılar. Ancak tam bu
sırada şehirde askerî bir görevde bulunan
İğdişbaşı Hajukoğlu Husam isimli Ermeni dönmesi, pis su kanallarından geçip
Moğollara ulaştı ve onlara şehir halkının
gücünün kalmadığını belirtip muhasaraya devam ederlerse şehrin düşeceğini
ihbar etti. Bunun üzerine tekrar muhasarayı şiddetlendiren Moğollar, Sivas
Kapısı’na (Tennuri Caddesi’ne Seyyid
Burhaneddin Bulvarı’ndan giriş) yüklenip kapıyı kırarak buradan şehre girdiler.
Kayseri böylece tarihinde görmediği
büyük bir yıkım ve katliama uğradı. Vahşi
Moğollar, insanlardan işkencelerle paralarını ve kıymetli eşyalarını aldılar. Genç
kız ve oğlanları esir ettiler. Geri kalan
halkı kılıçtan geçirdiler ve şehri yaktılar.
Bütün bu hadiselere Kale Önü’ndeki
dergâhında oturan Mevlâna’nın hocası
Seyyid Burhaneddin* de şahit oldu. Bu
hadiselerden önce Kayseri’de bulunan
Sultan’ın annesi Hunat Hatun ve karısı
Gürcü Hatun buradan kaçıp Halep Eyyubilerine gitmek üzere Adana’daki Ermeni
Kralına sığındılar. Fakat hain Kral bunları Moğollara teslim etti.
Bu gelişmelerden sonra Azerbaycan’a
dönen Baycu Noyan’a Selçuklu Veziri
Mühezzibüddin Ali yetişti. Ona büyük
hediyeler takdim ederek Selçukluları
Moğollara vergi verir bağımlı bir devlet
hâline getiren ağır bir anlaşma imzaladı.
Bu anlaşmadan sonra Konya’ya dönen
Keyhüsrev ordusunu, annesine ve karısına ihanet eden Çukurova Ermeni Krallığı
üzerine sevketti. Ancak bu sırada mevsimin geçmesi ve Sultan’ın ölüm haberinin
gelmesi (1246) üzerine ordu, Ermenilerle
Selçuklular lehine bir anlaşma yapıp geri
döndü.
24 yaşında ölen Keyhüsrev’in cesedi atalarının türbesi Kümbethâne’ye kondu.
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Yerine büyük oğlu II. İzzeddin Keykâvus
tahta çıktı. Selçuklular ondan sonra gerilemeye başladı ve Moğolların oyuncağı
hâline gelerek sonunda yıkılıp gitti.
Keyhüsrev zamanında halkın itibar ettiği,
aslında Alanya tekfurunun kızı olup sonradan Müslüman olan Hunat Hatun Kayseri’ye Hunat Külliyesini*, İncesu Şeyh
Turesan Zaviyesini* yaptırdı. Bunlara ait
büyük vakıflar kurdu. Kayseri’de Keyhüsrev II tarafından yaptırılan bir eser
yoktur.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C. II, s. 19-87;
Halil Edhem (Eldem) ve Kayseri Şehri, Hzl.
Kemal Göde, Kayseri 2011, s. 58-69; Turan,
SZT, s. 433-457; Osman Turan, “Keyhüsrev II.”,
İA, C. VI, s. 620-629; Ahmet Yaşar Ocak,
Babailer İsyanı, İst. 1996; C. l. Cahen,
Osmanlılar’dan Önce Anadolu’da Türkler,
Trc. Yıldız Moran, İst.1984, s. 141-145, 263-265;
Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu
Araştırmaları Dergisi, Ankara 1969, S. I, s. 7-11;
Ali Sevim, “Keyhüsrev II”, DİA, C. 25, s. 349,
350; Yasemin Demircan (Özırmak), Tahrir ve
Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları,
Kayseri 1992, s. 10-13.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KEYHÜSREV-II VAKFİYESİ bk. HİSARCIK
SUYU
KEYKUBADİYE SARAYI
Kayseri şehir merkezinin batısında bulunan Selçuklu Dönemi’nde inşa edilmiş
saray.
Kocasinan ilçesinde, şehrin batısında
Kibad Dağı’nın eteğindeki Şeker
Gölü’nün doğu-kuzey kıyısında ve gölün
ortasındaki ada üzerinde bulunmaktadır.
Sarayın bir bölümünün üzerine Cumhuriyet Dönemi’nde Şeker Fabrikası inşa
edilmiştir. Zaman içinde fabrikanın atıkları Sarayın bulunduğu bölgeye dökülmüş ve Sarayın bir kısmı bu atıkların
altında kalmıştır. Günümüze ulaşan
kalıntıları gölün doğu ve kuzey kıyısında
bulunur. Bu kalıntılardan iki adet yapı,
kalıntı hâlinde günümüze ulaşabilmiştir.
Kalıntılarda ilki baldaken tarzında, kervansarayların köşk mescitlerini hatırlatan tarzda inşa edilmiştir. Diğeri ise sivri
tonozlu küçük bir kalıntıdır. 1968 yılında
Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından
köşkte kazı çalışmaları yapılmış ancak
ortaya çıkarılan kalıntıların hiçbirisi

Keykubadiye Sarayı kazıları sırasında bulunan çinilerden bir örnek (O. Eravşar)

günümüze ulaşmamıştır. Kazıda göl kıyısında bir iskele ve arkasında mutfak ve
Sarayın müştemilatı olduğu düşünülen
bazı temel izleri bulunmuştur. Temel
izleri, günümüzde sadece bir bölümü
ayakta olan sivri tonozlu yapıya kadar
ulaşıyordu. Sarayın kuzeyinde yine göl
kıyısında küçük bir seyir köşkü bulunur.
Bu köşk kervansaray avlularındaki mescide benzer şekilde dört köşesinde ayaklara oturan baldaken bir yapıdır. Köşkün
ayak yüzeylerinde ve ayakları bağlayan
kemer çeperlerinde geometrik örgü
kuşakları ve yarım yıldız kompozisyonları görülür.
1992 yılında sarayın önündeki göl kurutulmuştur. Bu esnada göl içinden çok
miktarda çini çıkmıştır. Bu çiniler geometrik ve bitkisel süslemeli olarak yapılmış, aralarında birkaç tane figürlü süsleme görülür. Turkuaz, patlıcan moru,
lacivert, kahverengi renklerinin kullanıldığı bu çinilerde sır altı tekniğinin yanı
sıra, sır üstü tekniği de kullanılmıştır.
Keykubadiye Sarayı’nın, Memluklu Sultanı Baybars*’ın Anadolu’ya geldiği sıralarda (1277) ayakta olduğu bilinmektedir.
Baybars Keykubadiye Sarayı’na gelmiş
ancak sarayda kalmayarak sarayın hemen
yakınına otağını kurdurmuştur. Aksaraylı
Kerimeddin Mahmud, 1265 yılında Kayseri Sarayı'nın yıkılmış olduğunu belirtmektedir. Selçuklu tarihçisi İbn-i Bibi,
Keykubadiye Sarayı’yla ilgili olarak
tamamlayıcı bilgiler verir. Bahçesinde
yeşil bir deniz olduğundan, balıkların
kulaklarındaki halkaların altından, sırtlarındaki zırhların gümüşten yapıldığın-

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

dan, Alâeddin Keykubad*’ın oturması
için bir eyvanın bulunduğundan, eyvanın
önünde, suyunu Kevser Suyu’ndan alan
ve gül suyu akıtan bir çeşmenin varlığından bahseder.
Kaynakça: Oktay Aslanapa, “Kayseri ve Keykubadiye Köşkleri Kazısı”, Türk Arkeoloji Dergisi, 13/1, 1964, s. 5-41; Zeki Oral, “Kayseri’de
Kubadiye Sarayları”, Belleten, S. 68, 1953, s.
501-517; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu Sarayları ve Köşkleri”, Vakıflar Dergisi, S. 28
(2004), s. 242-244; Osman Eravşar, “Kayseri’deki Selçuklu Köşk ve Sarayları”, Sanatsal
Mozaik, İstanbul 2000, s. 93; Metin Sözen,
Devletin Evi Saray, İstanbul 1990, s. 26;
Özbek-Arslan, KTKVE.
OSMAN ERAVŞAR

KEYKUBAT HANI bk. SULTAN HANI
KIĞLAMAZZADELER
Mahalli bir sıfat olan “kığlamaz”: ağır,
oturaklı, kıpırdatılamaz manasındadır.
Aynen şehirde başka bir ailenin ismi olan
“Güpgüp” gibi. O da ağır ve oturaklı
manasındadır. “Kığlamaz” veya “Kığnamaz” unvanı, bu ailenin ilk meşhur ismidir. Hacı Abdi Bey (Hacı Abdi Kığlamazzade Vakfı*) XVIII. yüzyılda büyük bir
vakıf kurmuştur. XVIII. yüzyılda yine
büyük bir vakıf kurmuş bulunan Gavremzade Abdülkadir Ağa’nın 1736 tarihli
ikinci vakfiyesinde mülk sahibi olarak
Kığlamazzade Seyyid Mahmud Ağa’nın
ismi geçer. 1754 tarihli üçüncü vakfiyesinde de Kığlamazzade Seyyid Ahmed
Ağa ve Ziyaeddin Efendilerin isimleri
vardır.
1774 yılında Kayseri’de ortaya çıkan
Kanlı Kadıoğlu Deli Emir eşkiyalık* hareketini bastırmak için Çerkes Hasan Paşa
tayin edilir. Paşa'nın, bu harekette yer
alan kimselerin isimlerinin tespiti için
şehrin ileri gelenlerinden oluşturduğu
meclis içinde Kığlamazzade Hacı Ali
Efendi de bulunmaktadır. Hacı Ali Efendi’nin ismi, 1777 yılında Avusturya
Seferi’ne Kayseri sipahilerinin gönderilmesi için teşkil edilen danışma meclisinde de geçer. 1798’de Kayseri’de Müslümanlarla Hristiyanlar arasında meydana
gelen bir asayişsizliği görüşmek üzere
tertip edilen mecliste de Kığlamazzade
Derviş Mustafa (Herhâlde Hacı Ali Efen-
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di’nin oğludur.) da yer aldı.
Kayseri’de vakıf kurmuş önemli ailelerden olan Güpgüpzade Hacı Mustafa
Ağa’nın 1806 tarihli birinci vakfiyesinin
şahitleri arasında Kığlamazzade Seyyid
Mahmud Efendi’nin, 1814 tarihli ikinci
vakfiyesinin şahitleri arasında Kığlamazzade ayan Seyyid Derviş Ağa ile Mahmud
Ağa’nın (isimler ailede devam etmekte)
isimleri geçmektedir.
Kayseri’nin 1872 tarihli vergi tahririnde
aynı ailenin ev sahibi fertleri olarak Hacı
Mansur Mahallesi’nde Kığlamaz oğlu
Şaban Efendi’nin, Kapan Mahallesi*’nde
Tevfik oğlu Mehmed’in isimleri geçmektedir. Cami-i Kebir'in kuzeyindeki
mahallede (Kapan Mahallesi*) bulunan
Vakıf Han yenilenmiş ve özel şahıslara
geçmiş olup "Kılnamaz İşhanı" adını
almıştır.
Aile bugün de devam etmekte olup
önemli bölümü bugün Kığlamaz’ın
değiştirilmiş şekli olan “Kılnamaz” soyadını almıştır.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s.

154, 156, 159, Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de

Gavrem-zâde Abdülkadir Ağa Vakfı, Kayseri
2011, s. 58, 97, 124, 126, 132; Mehmet Çayırdağ,

Kayseri’de Güpgüp-zâde Hacı Mustafa Ağa
Vakıfları (1806-1814), Kayseri 2002, s. 55;
Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 148, 172.
MEHMET ÇAYIRDAĞ
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KILIÇ ARSLAN II.
Türkiye Selçuklu Devleti’nin beşinci sultanı (1155-1192). Sultan I. Mesud’un büyük
oğlu.
Melikliği: Babası Sultan Mesud (11161155) tarafından Elbistan melikliğine
tayin edildi (1144). Babasının seferlerine
ve zaferlerine de katılarak Haçlılar elinde
kalan Maraş ve Göksun bölgelerine akınlara başladı (1144). Babasıyla birlikte
Maraş’ı Haçlı Kontu Jocelin’den alıp
Frank şövalyeleri ve papazlarının
Antakya’ya gitmelerine izin verdi (1149).
Ertesi yıl da Haçlılara karşı başarılı savaşlar yaparak onların elinde bulunan
Malatya, Göksun, Behisni ve Râban gibi
kent ve kaleleri geri aldı.
Sultanlığı: Babası Sultan I. Mesud’un
Çukurova Seferi’nden döndükten sonra
ölümü üzerine (1155) o, kırk yaşlarında
Konya Selçuklu tahtına Sultan II. İzzeddin Kılıç Arslan (1155-1192) unvanıyla
oturdu. Daha önce babası tarafından
Ankara ve Çankırı Melikliğine atanan
kardeşi Şahinşah ile Dolat ve enişteleri
Kayseri Danişmendli Emiri Zünnun ve
kardeşi Sivas Emiri Yağıbasan kendisine
tabi oldular. Fakat çok geçmeden Sultan
II. Kılıç Arslan, taht iddiasıyla harekete
geçen kardeşi Dolat’ı etkisiz duruma
getirdikten sonra Kayseri ve Elbistan’a
yürüyen Yağıbasan ile savaşa girişmek
üzereyken, özellikle din adamlarının
araya girmesiyle, onunla barış ve işbirliği
yaptı. Taht kavgalarının başlaması, II.
Kılıç Arslan’a karşı Bizans, Ermeni ve
Musul Atabeği eniştesi Nureddin Mahmud’un harekete geçmesine sebep oldu.
Önce Selçuklu vasalı Ermeni Prensi II.
Toros’un kardeşi Stefan’a karşı harekete
geçerek Maraş ve Göksun’a giren Sultan
II. Kılıç Arslan onu itaat altına aldı ve
Konya’ya döndü (Ağustos 1157). Tedbir
olarak o, devletin güney sınırlarını Ermeni saldırılarından korumak gayesiyle
oğullarından Sancarşah’ı Ereğli’ye,
Argunşah’ı Niğde’ye, Tuğrulşah’ı da
Elbistan’a melik olarak tayin etti. Ermenilere karşı böyle tedbir alan II. Kılıç
Arslan aynı yıl içinde bu defa güneyde,
Selçuklu topraklarına saldıran eniştesi
Musul Atabeği Nureddin Mahmud’a
karşı Haçlıların da desteğini alarak kala-

balık bir orduyla harekâta başladı ve
onun işgal ettiği Selçuklu memleketlerini
boşaltıp çekilmeye mecbur etti. Sultan II.
Kılıç Arslan böylece ilk saldırıları bertaraf ettikten sonra çevirdiği entrikalarla
Anadolu’daki Türk devletlerini birbirine
düşüren Bizans İmparatoru Manuel
Komnenos ile görüşmek üzere İstanbul’a
gitti (1162). İki hükümdar arasında İstanbul’da varılan anlaşmaya göre karşılıklı
yardımlaşma ve Türkmen kuvvetlerinin
Bizans’a akın yapmamaları kabul edildi.
Böylece batı hudutlarından emin olan
Sultan II. Kılıç Arslan, Anadolu’da rahat
hareket etme imkânına kavuştu. Bu cümleden olmak üzere o, Danişmendli Emiri
Yağıbasan’ı mağlup ederek Elbistan,
Darende, Gedük ve Malatya’yı topraklarına kattı (1163). Kayseri ve Zamantı’yı da
alarak Danişmendli Emiri Zünnun’un
hâkimiyetine son verdi (1169). Nihayet
Atabeğ Nureddin Mahmud’un 1174’de
ölümü üzerine onun işgal ettiği, başta
Sivas olmak üzere Niksar, Tokat ve yörelerini yeniden ele geçirdi (1175). Böylece
Sultan II. Kılıç Arslan, Atabeğ Nureddin
Mahmud
ve
Danişmendlilerin
hâkimiyetine son vererek Anadolu’da
Türk birliğini kurdu ve gözlerini yeniden
Bizans’a çevirdi.
Miryokefalon (Myriokephalon) Zaferi: Selçuklu-Bizans ilişkileri dostça
devam ederken Türkmenlerden bazıları
Bizans topraklarına akın düzenledi.
Bunun üzerine Bizans İmparatoru
Manuel’in bir sefer hazırlığında olduğunu haber alan Sultan II. İzzeddin Kılıç
Arslan, Manuel’e bir elçi göndererek
önceki barış antlaşmasının yenilenmesini istedi. Manuel bu isteğe “Bizans’a
yapılan Türkmen akınlarının durdurulması, Bizans’a sığınan Dânişmendli
Emiri Zünnun ile daha önce Şehzade
Şahinşah’ın idaresinde bulunan yerlerin
Bizans’a bırakılması” şartıyla razı olacağını Sultan’a bildirdi. Bu şartları kabul
etmeyen Sultan II. Kılıç Arslan, atlı kuvvetler sevk ederek Denizli yöresine kadar
Bizans topraklarını ağır bir şekilde tahrip
ettirdi. Bunun üzerine Manuel, Bizans
kuvvetleriyle önce Şahinşah’ı ve sonra
Zünnun’u Anadolu’ya gönderme girişiminde bulunduysa da Kılıç Arslan’ın
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aldığı önlemler karşısında başarılı olamadı. Şahinşah ve Zünnun tekrar
Bizans’a sığınmak zorunda kaldılar.
Bunun üzerine Sultan’ın ikinci barış teklifini de reddeden Manuel; Macar, Peçenek, Frank ve Sırp kuvvetlerinden oluşan
büyük bir orduyla 1176 yılı ilkbaharında
hareket ederek Denizli yönünde ilerledi.
Fakat uçlarda bulunan kalabalık Türkmenler, Bizans ordusunu şiddetle ve
devamlı olarak yıprattılar. Sultan II.
İzzeddin Kılıç Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizans ordusunu dar ve
sarp Miryokefalon Vadisi’nde pusuya
düşürdü. Burada yapılan büyük bir meydan savaşında (17 Eylül 1176) Bizans’a
ağır bir darbe indirdi. Böylece Malazgirt
Zaferi’nden 105 yıl sonra Bizans’a karşı
ikinci büyük bir zafer daha kazanıldı.
Bizans’ın ümit ve hayallerini boşa çıkaran bu zaferden sonra ardı arkası kesilmeyen Oğuz-Türkmen akınlarıyla Türkleşen ve İslamlaşan Anadolu, “Türkiye”
adıyla Türklere ebedî Türk yurdu oldu.
Sultan II. İzzeddin Kılıç Arslan böyle
önemli bir zaferle Bizans meselesini hallettikten sonra Anadolu’da Türk birliğini
kurmak için Danişmendlilere son vererek doğudaki tehlikeli bir rakibinden kurtuldu (1178). Diğer taraftan Türkmen kuvvetleri Çukurova Ermeni Krallığı'nı istila
ederek Silifke’yi ele geçirip oradan Suriye
ve Elcezire’ye doğru yayıldılar. Selçukluların batı hududu ise Denizli’ye kadar
uzanıyordu.
Ülkeyi taksimi: Uzun, yorucu ve başarılı
bir saltanat devresinden sonra, yaşlanan
ve yorulan Sultan II. Kılıç Arslan, Türk
hâkimiyet telakkisinin bir gereği olan
“Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır/ mesuliyetindedir.” görüşüne uyarak
daha hayattayken ülkesini on bir oğlu
arasında taksim etti. Şehzadeler arasında
1186’da yapılan bu taksimata göre Sivas
ve Aksaray Kutbeddin Melikşah’a; Tokat
ve yöresi Rükneddin Süleymanşah’a;
Kayseri ve yöresi Nureddin Sultanşah’a;
Elbistan Muğireddin Tuğrulşah’a; Malatya Muizeddin Kayserşah’a; Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Eskişehir Muhyiddin
Mesud’a; Uluborlu ve Kütahya yöreleri
Gıyaseddin Keyhüsrev’e; Niksar ve Koyluhisar Nasreddin Berkyarukşah’a;

Amasya Nizameddin Argunşah’a; Niğde
Arslanşah’a; Ereğli ve güney uç bölgeleri
de Sancarşah’a verildi. Adı geçen şehzadeler, mezkûr yerlere Konya’da oturan
babaları Sultan II. Kılıç Arslan’a bağlı
birer melik olarak atandılar. Böylece her
melik, kendi bölgesinde adına sikke kestirip hutbe okutabilecek, yaptırdıkları
binalara kitabe yazdırabilecek hatta
komşu ülkelerle münasebet kurabilecek,
fakat sadece “Sultan” unvanını kullanamayacaktı. Türkiye Selçuklu Devleti, Sultan II. Kılıç Arslan’ın bu uygulamasıyla
başkent Konya’ya bağlı on bir küçük
devlete ayrıldı. Daha Sultan’ın sağlığında
oğulları arasında saltanat kavgaları başladı ve birlik bozuldu.
Kudbeddin Melikşah, Haçlılar ile mücadelesinde yenilerek Alman ordusunun
Konya’ya girmesine ve orayı yağmalamasına sebep oldu. Yaşlı Sultan Uluborlu
Meliki ve “veliaht” tayin ettiği küçük oğlu
Gıyaseddin Keyhüsrev’e sığındı. Konya’da seksen yaşında hayata gözlerini
yumdu (Ağustos 1192). Mumyalanarak
kendi yaptırdığı Kümbedhane’ye (Selçuklu Sultanları Türbesi) defnedildi.
Tarihî Kişiliği: Sultan II. Kılıç Arslan,
oğulları arasında ülkeyi taksim etme
hatası dışında, siyasi ve askerî yeteneği,
uzak görüşlülüğü ve idaresindeki Müslim, gayrimüslim halka ve ilim adamlarına karşı gösterdiği şefkat, hoşgörü ve adil
davranışıyla Türk tarihinin büyük
hükümdarlarından sayılır. O, siyasi ve
askerî kudreti, önemli zaferleri, ileri
görüşlülüğüyle de tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. Sultan II. İzzeddin Kılıç
Arslan vücutça özürlü, el ve ayaklarından
rahatsız olduğu hâlde seferlerinden ve
gayesinden asla feragat etmemiş, birçok
muharebeye arabayla katılmıştır. Bizans
kaynakları II. Kılıç Arslan’ın “akıllı ve
basiretli olduğunu, daima büyük bir ihtiyatla hareket ettiğini, cesur ve kudretli
kumandanlar sayesinde yorgunluklarını
giderdiğini ve zaferler kazandığını” söyler ki hayatı ve faaliyetleri bu ifadeyi
doğrular. Arap ve Ermeni kaynakları
“Kılıç Arslan’ın akıllı, heybetli, azametli,
gazalarının çok olduğunu, yüksek siyaset
ve adaletiyle şöhret kazandığını” belirtmekte ittifak ederler. Sultan II. İzzeddin
Kılıç Arslan, Müslümanlar için de tarihe
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İslam gazisi ve din mücedditlerinden biri
olarak geçti. Sultan II. Kılıç Arslan uzun
bir mücadele hayatında bütün rakiplerini
sindirerek siyasi birlik ve emniyete sahip
bir Türkiye vücuda getirdi. O; mektup,
kitabe ve sikkelerinde “Türk, Ermeni ve
Süryaniler”in veya “Rum, Ermeni, Frenk
ve Şam Memleketlerinin Büyük Sultanı
İzzeddin Ebû’l-Feth Kılıç Arslan” unvan
ve lakaplarını kullandı. Ayrıca o, babası
Sultan Mesud’dan sonra “Sultanü’lMuazzam” unvanını alan Selçuklu sultanıdır. Ülkenin iktisadi gelişmesi ve refahı
sayesinde gümüş sikke yanında ilk defa
altın dinar, Sultan II. Kılıç Arslan tarafından bastırıldı.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C. I, s. 31 vd.;
Aksarayi, Müsâmeretü’l-Ahbar, çev. Mürsel
Öztürk, Ankara 2000, s. 24; W. M. Ramsay,
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Türkçe tercümesi: Mihri Pektaş, İstanbul 1961; Feridun
Dirimtekin, Konya ve Düzbel, İstanbul 1944;
Feridun Dirimtekin, “Düzbel Myriokephalon
Meydan Muharebesi” Malazgirt Armağanı,
Ankara 1972, s. 252-258; Turan, SZT, s. 197236; Osman Turan, “II. Kılıç Arslan” İA., C. V, s.
681-703; Hüseyin Şekercioğlu, Gelendost Tarihi, İstanbul 1969; M. Altay Köymen, “801. Yıldönümü Münasebetiyle Miryokefalon Meydan
Muharebesi”, Milli Kültür, Ankara, Eylül 1977,
C. 19, s. 27-30; E. Eickhoff, “...Myriokephalon”
VIII. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, Ankara
1981; Abdulhaluk Çay, Sultan II. Kılıç Arslan
ve Karamıkbeli (Myriokefalon) Zaferi, İstanbul 1984; Kudret Ayiter, “Myriokephalon Savaşı
Nerede Olmuştur?” VIII. Türk Tarih Kongresi,
II. Cilt’ten Ayrı Basım, Ankara 1981; Bilge Umar,
“Myriokephalon Savaşının Yeri: Çivril Yakınında Kufi Çayı Vadisi”, Belleten, C. LIV, S. 209,
Ankara 1990; Kemal Turfan, “Myriokephalon
Savaşı’nın Yeri Üzerinde Yeni Araştırmalar”, X.
Türk Tarih Kongresi’nden Ayrı Basım, Ankara
1991; G. Ostrogorosky, Bizans Devleti Tarihi,
Tercüme eden: Fikret Işıltan, Ankara 1981, s.
361; Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, s.
134-136; Kemal Göde, “Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemlerine Genel
Bir Bakış (1075-1243)”, SDÜ, Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta
1996, S. 2, s. 99-117; Kemal Göde, “Türkiye
Selçuklu Sultanlarının Türbeleri Üzerine” aynı
dergi, Isparta 2000, S. 5, s. 1-18.
KEMAL GÖDE

Atabey Kılıç

KILIÇ, ATABEY
Öğretim üyesi, eski Türk edebiyatı uzmanı (Kayseri/Bünyan/Koççağız, 10 Kasım

1965-). Babası, Cumhuriyet’in ilk eğit-

menlerinden olan Koççağızlı Ali Gâlip
Kılıç’ın oğlu Mithat Bey; annesi, Elbaşı
nâhiyesinden Sivas Kongresi’ne Kayseri’yi temsilen giden heyetten Osman
(Karabey) Büyükelbaşı oğlu Şuayip
Büyükelbaşı’nın kızı Nefika Hanım’dır.
İlkokulun ilk iki senesini Almanya’nın
Esslingen şehrinde, devamını Kayseri
Kılıçarslan İlkokulunda okudu. Orta ve
lise tahsilini ise Kayseri Fevzi Çakmak
Lisesinde yaptı (1977-1983). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden “Tezkire-i Rızâ,
Metin-İnceleme” adlı tez çalışmasıyla
mezun oldu (1983-1987). Erciyes Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü’ne
Türk dili okutmanı olarak girdi (1988).
Aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde Eski Türk Edebiyatı Ana
Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına
başladı. Bu programdan, XVII. asrın
önemli şahsiyetlerinden Mehmed b.
Mehmed Altıparmak’ın belâgat sahasındaki eseri üzerine “Üskübî’nin Şerh-i
Telhîs’i” adlı tezi ile mezun oldu (1990).
Aynı yıl adı geçen enstitüde doktora
programına başladı. Bu programdan
XVIII. y.y.ın meşhur Mîrzâzâdeler
âilesinin tanınmış fertlerinden Mîrzâzâde Ahmed Neylî'nin hayatı, ailesi,
edebî kişiliği, eserleri ve Dîvân’ı hakkında “Ahmed Neylî Divanı” adlı tezi ile
doktor unvanı almaya hak kazandı
(1994). Lisans, yüksek lisans ve doktora
tezlerini kendisinden aldığı Prof. Dr.
Tunca Kortantamer’in isteği üzerine Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı (1995). Ege
Üniversitesindeki görevinden ayrılıp
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde
yardımcı doçentlik görevine başladı
(2000). Eski Türk Edebiyatı sahasında
doçent (2002) ve profesör oldu (2007).
Hâlen 2000 yılında atandığı Erciyes
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk
Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile
2004 yılında atandığı Erciyes Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü Başkanlığı ve 2013 Martında atandığı Edebiyat
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Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
2005 yılında danışman hoca sıfatıyla
kurmuş olduğu Erciyes Üniversitesi
Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğunca
düzenlenen bilimsel, kültürel, sportif
amaçlı pek çok faâliyet düzenledi. Bu
çerçevede “Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu” başlığıyla altısı Kayseri’de,
diğerleri Mardin, Antalya ve Diyarbakır’da olmak üzere ulusal ve uluslararası
dokuz sempozyum ile “Neşvegâh-ı
Sûfiyâne” başlığı altında Yozgat’ta
Mevlânâ ve Mevlevilik konulu bir sempozyumun tertip heyeti başkanlığını üstlendi. Adı geçen sempozyumların bildiri
kitapları ile tertiplenmesinde görev aldığı
diğer bazı sempozyumların bildiri kitaplarında ve akademik dergilerde editör,
yayın kurulu üyesi, hakem olarak görev
yaptı. Özellikle Turkish Studies, Inter-

national Periodical for the Languages,
Literature and History of Turkish or
Turkic isimli süreli yayında editör ve
hakem olarak yer alıp alanında önemli
çalışmaların yayımlanmasına imkân sağladı. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, ulusal ve uluslararası sempozyumların bildiri kitaplarında 100 civarında
makale ve tebliği yayınlandı.
Bilhassa manzum lügatler üzerine yapmış ve yaptırmış olduğu çalışmalarla
bilim çevrelerinin dikkatlerini bu konuya
çekti. Yerli ve yabancı pek çok bilim adamının makale ve kitaplarında bu çalışmalara atıflarda bulunuldu. Eski Türk edebiyatı sahasında metin şerhleri, manzum
lügatler ve genel olarak mecmualar ve
özellikle münşeât mecmuaları üzerine
birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisi
yetiştirip mezun etti.
KAYENDER (Kayseri Enstitüsü Derneği), Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Derneği ve Türk Ocağı üyesidir. Türkiye
Yazarlar Birliği Kayseri şubesince “Yılın
Bilim Adamı” (2007) ile “Yılın Eğitimcisi” (2015) ve Berceste dergisi tarafından
da “Klâsik Türk Edebiyatına Katkı” ödülüne layık görüldü (2007).
Evli ve dört kız babasıdır.
Eserleri:Üskübî’nin Şerh-i Telhîs’i
(Basılmamış yüksek lisans tezi - İzmir
1990); Mürîdî ve Pend-i Ricâl Adlı

Mesnevîsi (İnceleme-Metin-Dizin),
Laçin Yayınları, Kayseri 2001, Akademi
Kitabevi, İzmir 2005; Mustafâ bin
Osmân Keskin, Manzûme-i Keskin
(İnceleme-Metin-Sözlük), Laçin Yayınları, Kayseri 2001, Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara 2009; 18. y.y.ın Meşhur Ailelerinden Mîrzâ-zâdeler, (Kayseri
2001); Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi El Yazmaları Alfabetik Kataloğu I (Türkçe-Arapça-Farsça), Laçin
Yayınları, Kayseri 2001; Bî-Nokta
Tecellî Dîvânı, (Metin-İndeks), Laçin
Yayınları, Kayseri 2001; Eski Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, Laçin Yayınları,
Kayseri 2001; Kayseri ve Yöresi Kültür,
Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13
Nisan 2001, “Bildiriler”, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2001; Mîrzâzâde Ahmed Neylî ve Dîvânı, Kitabevi
Yayınları, İstanbul 2004; Ahmed Hamdî,
Belâgat-ı Lisân-ı Osmânî (İncelemeMetin-Dizin), Laçin Yayınları, Kayseri
2007; Bosnavî Mehmed Necîb, Sübha-i
Sıbyân Şerhi Hediyyetü’l-İhvân (İnceleme-Metin), Laçin Yayınları, Kayseri
2007; Manzum Sözlük Mecmuası
(Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi
4026), Laçin Yayınları, Kayseri 2007;
Tuhfe-i Vehbî-Tuhfe-i Şâhidî-Sübha-i
Sıbyân, Laçin Yayınları, Kayseri 2007;
Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Publication, Ankara
2007; II. Kayseri ve Yöresi Kültür,
Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12
Nisan 2006, “Bildiriler”, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2007; I. Klâsik
Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr.
Tunca Kortantamer Hatırasına), 25-26
Mayıs 2007 Kayseri, “Bildiriler”, Erciyes
Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2009; II.
Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
(Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), 15-16
Mayıs 2008 Kayseri, “Bildiriler”, Erciyes
Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2010; III.
Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
(Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), 13 Şubat
2009 Kayseri,”Bildiriler”, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011; Dede
Korkut Kitabı Han’ım Hey, II Cilt,
(İlhan Genç ve İ. Hakkı Aksoyak ile beraber), Ankara 2014.
ABDÜLKADİR DAĞLAR
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KILIÇ, CENGİZ
Müzisyen, bestekâr (Kayseri/Gesi, 1954)
İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ta, lise
öğrenimini Zonguldak ve Ankara’da
tamamladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Küçüklüğünden beri müzikle uğraştı. Gerek nazariyat gerekse enstrüman alanlarında kendisini geliştirmek için TRT sanatçılarından Kayserili Dr. Recai Özdil’le (19272011) uzun çalışmalar yaptı. Müsemman
usulünde suzinak, Bir Uzun Yıl Sanki
Günler şarkısı TRT repertuvarına alındı.
Bir polka, bir mazurka, sengin semai
usulünde suzinak şarkı ve bir nihavent
saz eseri bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bölümü’nde uzman olarak görev yapmaktadır.
YAYIN KURULU

Muhammed Efdaluddin Kılıç

Remzi Kılıç

KILIÇ, MUHAMMED EFDALUDDİN
Hattat (İstanbul/ Üsküdar, 25 Eylül
1968). Aslen Kayserili olup öğretim üyeliğinden emekli Yusuf Kılıç*’ın oğludur.
İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da
tamamladı. 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl
İstanbul İl Turizm Müdürlüğünce açılan
Profesyonel Turist Rehberliği sınavlarını
kazandı ve bir müddet rehberlik yaptı.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde
hazırladığı
“Yakut
Musta’sımi’nin İstanbul Müze ve Kütüphanelerindeki Eserleri” konulu çalışmasıyla yüksek lisans diploması aldı (1993).
Hüsrev Subaşı ile hat sanatına ilişkin
çalışmalara başladı (1985). Daha sonra
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli hat derslerini takip etti.
Muhittin Serin’den rik’a yazısını meşk
etti. Aynı dönemde Hattat Hasan
Çelebi'den sülüs ve nesih yazılarını meşk
ederek bu yazı türlerinden icazetname
aldı (1993). IRCICA tarafından organize
edilen ve Hattat İbn-i Bevvab adına
düzenlenen Uluslararası Hat Yarışması’nda sülüs yazısı dalında mansiyon ödülü
aldı (1994).
1998’den beri Türk Kültürüne Hizmet
Vakfı Caferağa Medresesinde hat sanatı
ve Osmanlıca kurslarına danışmanlık

Efdaluddin Kılıç’ın çalışmalarından bir örnek,
Muhammed (a.s.), tezhip: Gülnihal Küpeli,
boyut: 54,8x70,8 cm

yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında
çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri
bulunmaktadır. Çalışmalarını İstanbul’da
kendi atölyesinde sürdürmektedir. Hat
danışmanlığı, kâğıt ve mürekkep hazırlanması, doğal boyar maddelerle dokulu
ve düz kâğıt boyama etütleri yapmaktadır. 1999 yılından bugüne birçok defa
Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere,
Suudi Arabistan ve Tunus’ta sergilere
iştirak edip çeşitli seminerler ve uygulamalı dersler verdi.
Hâlen kemankeşlik ve hattatlığı tekrar
buluşturmak niyetiyle yaklaşık on beş
yıldır Türk yaylarını ve oklarını araştırmakta, bunların imali ve atış teknikleri
üzerinde çalışmakta, yurt içinden ve yurt
dışından çok sayıda hat meraklısına
meşkler yazarak hat sanatının öğrenilmesi ve yaygınlaşmasına gayret etmektedir.
Kaynakça: Hüsn-i Hat Buluşması, İBB Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, İstanbul 2008.
YAYIN KURULU

KILIÇ, REMZİ
Öğretim üyesi, eğitimci, tarihçi (Kayseri/
Sarız/Karayurt köyü, 01 Mayıs 1964-).
Karayurt Köyü İlkokulunu (1974), Kayseri merkezde Kadı Burhanettin Ortaokulunu (1977), Kayseri İnşaat Teknik Lisesini yatılı bitirdi (1981). Ankara Üniversitesi
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İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans
öğrenimini (Ekim 1981), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı
(Temmuz 1986). Gaziantep-Islahiye’de
öğretmen olarak görev yaptı (1986-1988).
Felahiye Kayapınar Ortaokulu müdürlüğü yaptı (1988-1989). Kayseri Talas Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği görevinde bulundu (1989-1993).
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans programına girdi
(1987). “Irak ve Suriye’nin Tarihî Coğrafyası (XIX. Yüzyıl Sonu İdari Yapısı)” adlı
yüksek lisans teziyle “Bilim Uzmanı”
oldu (1990). Erciyes Üniversitesinde
doktora programına başlayıp (Eylül
1990) “Kanuni Sultan Süleyman Devri
Osmanlı-İran Münasebetleri (15201566)” adlı teziyle “Bilim Doktoru” unvanı aldı (Ekim 1994). İnönü Üniversitesinde araştırma görevlisi oldu (Eylül 1993).
Doktorayı tamamladıktan sonra İnönü
Üniversitesinde yardımcı doçentliğe
atandı (1994). İlahiyat Fakültesinde iki yıl
(1994-1996) dekan yardımcılığı, üç yıl da
İslam Tarihi Bölüm Başkanlığı yaptı
(1994-1997). Niğde Üniversitesinde yrd.
doç. dr. kadrosunda göreve başladı
(1997). Yeni Çağ ve Yakın Çağ Tarihi
Anabilim Dalı’nda doçentlik unvanı aldı
(2002). Niğde Eğitim Fakültesinde profesör kadrosuna atandı (2007). İlköğretim Bölüm Başkanı olarak çalıştı (20022013). Niğde Üniversitesinde 16 yıl hizmetten sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde profesör kadrosunda göreve
başladı (2013). Hâlen Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm
Başkanı olarak öğretim üyeliği görevini
yürütmektedir. Yeni Çağ ve Yakın Çağ
tarihi ve Türk eğitim tarihiyle ilgili Bilig,
Bilge, Türk Kültürü, Tübar, Türk Yurdu,
Erciyes, Gökbayrak gibi çeşitli ilmî dergilerde yayımlanmış 30 kadar makalesi,
uluslararası sempozyumlarda sunulmuş
ve yayımlanmış 40 kadar bildirisi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eserleri: Prof. Dr. Mustafa Keskin

Armağanı-Türk Tarih ve Kültürü Yazıları, (ed. Prof. Dr. Remzi Kılıç), (2014);
Osmanlı Yönetiminde Irak ve Suriye’nin
Tarihî Coğrafyası XIX. Yüzyıl’da İdarî
Yapısı, (2011); Kanuni Devri Osmanlı-
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İran Münasebetleri (1520-1566),
(2006); XVI. ve XVII. Yüzyıllarda
Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları,
(2001); Kuran’da İbadet Kavramı,
(1986); “Küreselleşme Sürecinde Türk
Dünyası’nın Meseleleri”, Farklı Yönleriyle Küreselleşme (Kitap Bölümü), (ed.
Mustafa Talas- S. Salih Bildirici), (2008);
“Osmanlı Devleti’nin İran Politikası (16.
ve 17. Yüzyıllar)”, Türk Dış Politikası
Osmanlı Dönemi, (Kitap Bölümü), C. I,
(ed. Mustafa Bıyıklı), (2008); “XVI. Yüzyılda Osmanlı-Türkistan Münasebetleri”
(Yayımlanacak Kitap), (2014-2015).
YAYIN KURULU

KILIÇ, YUSUF
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Kayseri/ Develi/ Şıhlı, 1940-). Kılıçlı Ali Rıza Efendi*’nin torunudur. Babası Hacı İbrahim Kılıç
da bir din görevlisiydi. İlköğrenimini beldesinde, orta ve lise öğrenimini Adana’da
tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi (1963). Adana İmam-Hatip
Lisesinde üç yıl meslek dersleri öğretmenliği yaptı. 1966’da aynı görevi Kayseri İmam-Hatip Lisesinde devam ettirdi.
Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde fıkıh ve usul-i fıkıh alanında öğretim üyeliği görevine tayin oldu. 1969
yılında yüksek lisansını bitirdi. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve
Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde
doktorasını tamamladı (1978). İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü Müdür Muavinliği ve Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde çeşitli idari görevler yaptı
(1973-1975). Kelam ve İslam hukuku
doçenti oldu (1986). Cezayir Üniversitesi
İslam İlimleri Fakültesinde lisans, yüksek
lisans ve doktora dersleri verdi (l9871988). 1996’da İslam hukuku profesörü
olan Kılıç, Şam’daki Yüksek İslam İlimleri Üniversitesinin faal asil üyesi ve
Halep’te çıkan İslam Ansiklopedisi’nin
yazım kurulu üyesidir. Yaş haddinden
emekli oldu (2007). Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri yayımlandı. Yine uluslararası ve ulusal konferanslarda tebliğler sundu. Bazı makaleleri

Millî Kültür, İlim ve Sanat, Din Öğretimi, İslami Edebiyat, İslami Araştırmalar gibi dergilerde yayımlandı. Şiirleri
Pera Palas Gönül Sohbetleri Güldeste-
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si, IV, V; Yürüyen Merdiven (hzl. Zehra
Birsen Yamak), Gülşen, gibi dergilerde
yayımlandı. Dört çocuk babasıdır.
Eserleri: al-Hatibu’l-Bağdadi ve Kitabuhu el-Fakih wa’l-mutafakkih (doktora tezi), C. I-II (1978); Asr-ı Saadet’ten
Tabiun Devrinin Sonuna Kadar İslam
Hukukunun Prensip ve Kaynakları,
(1986); İslam Fıkıh Mezheplerinin
Doğuşunu Hazırlayan Sebepler, (1997);
el-Hatibu’l-Bağdadi ve Yararlandığı
İlim Otoriteleri ve Hadis Ravileri,
(1997); İslam Tarihinde En Mühim
Hukuki Kararlar (tercüme), (1997);
“İslam Hukuk Tarihi” (Basılmamış ders
notları); “Din-Devlet Münasebetleri”
(Basılmamış ders notları); “İslam Hukuku: Alım-Satım Akdi, Kira Akdi, Şirketler” (Basılmamış ders notları).
YAYIN KURULU

Mehmet Esad Kılıçer

KILIÇER, MEHMET ESAD
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Kayseri, 11 Temmuz 1928- ). Babası Bakırcı Emin Efendi;
annesi, Kayseri müftüsü ve Ankara TBMM
üyesi Ahmet Remzi Efendi*'nin (Akgöztürk; 1871-1938) kızı Bâhire Hanım’dır.
Etiler İlkokulundan ve Kayseri Lisesinden
mezun oldu (1948). Aynı yıl girdiği Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulunda bir
yıl okuduktan sonra bu üniversite bünyesindeki İlahiyat Fakültesine geçti (1949).
İlahiyat Fakültesinden ilk dönem birincisi
olarak mezun oldu ve 1 no.lu diplomayı
aldı (1953). Aynı yıl bu fakülteye İslam
hukuku asistanı oldu. Akademik çalışmalarına devam ederken Kayseri Hunat
Camii* imam-hatibi “Hasbekli Hoca” olarak bilinen Mümin (Akan*) Efendi*’nin
kızı Ferruha Hanım’la evlendi (1955). Sonrasında Arapça öğrenim görmek üzere
Bağdat’a gitti. Burada iki yıla yakın bir
süre kaldı (Ocak 1956-1958). Bu arada
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
İslam hukuku alanında doktorasını
tamamladı (1957) ve Türkiye’deki ilk İslam
hukuku doktoru oldu. Bir müddet Londra’da İngilizce eğitimi aldı (1966). Aynı yıl
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu üyeliğine seçildi. Kayseri Yüksek
İslam Enstitüsünde ek görevle beş yıl
kadar tefsir alanında ders verdi (19661971). Peşinden sınavla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki asistanlık görevi-

ne döndü (1972). On iki yıl sonra doçent
oldu (1984). Ankara İlahiyat Fakültesinde
İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
görevini yaş haddinden emekli oluncaya
kadar sürdürdü (15 Temmuz 1995). Daha
sonra İstanbul’a yerleşti. Hâlen İstanbul’da yaşamaktadır.
İslam Hukuku alanında Diyanet İlmî
Dergi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi’nde telif ve tercüme
makaleleri yayımlanmıştır.
Eserleri: İslâm Fıkhında Re’y Taraftarları (1961, 1975, 1994); ABD’de İslâm
Sanat Eserleri Koleksiyonları (Abdullah Çağatayî’den tercüme, 1962).
Kaynakça: Mustafa Öcal, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi ve Dinî Hayat-III, İstanbul
2008, s. 135-136; Kendisinin verdiği özgeçmiş
belgesi; Serdar Sakin “Akgöztürk, Ahmet Remzi
Efendi (Gözüak)”, Kayseri Ansiklopedisi-I,
İstanbul 2009, s. 74-75.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

KILIÇLI ALİ RIZA EFENDİ
Müderris (Kayseri/ Develi, ?- 1917). Şıhlı
köyünde doğdu. Küçük yaşta Kur’an-ı
Kerim öğrendi. 1868-1880 yılları arasında Kayseri medreselerinde ilim tahsil
etti. Medreseden icazet aldıktan sonra
köyüne dönüp halka tefsir, hadis, fıkıh
gibi temel dinî ilimleri öğretmeye başladı. Medresede okurken kılıç-kalkan oyununda arkadaşını kaza eseri yaraladığı
için “Kılıçlı Ali Efendi” adıyla anıldı.
Mezuniyetinden sonra (1883) İstanbul’a
gitti. Burada ulema ile görüşüp camilerde
vaazlar verdi. Verdiği vaazlar beğenildi.
II. Abdulhamid’e kadar ulaşan şöhreti
sebebiyle Padişah tarafından Yıldız
Camii’nde cuma vaazı vermesi emredildi. Vaazlarını beğenen Padişah, bir dileği
olup olmadığını sordurmuş; o da, “Köyüme bir medrese yaptırmak isterim.” diye
dileğini arz etmiştir. Bu isteğe karşılık
Padişah da nakdî ihsanda bulunmuştur.
Bu parayla Kılıçlı Hoca, Şıhlı’ya bir medrese (1891-1892) ve üç çeşme yaptırdı.
Medresenin adı da II. Abdulhamid’e nispetle “Hamidiye Medresesi”* oldu.
Şıhlı’nın yerlilerinden Bekir oğlu Yusuf
Hoca, Hacı Hamdi Efendi, Kılıçlı Hoca’nın oğulları İmam Efendi, Mehmed Efendi, Cafer Efendi medreseden icazet alanlar arasındadır. Adana- Ceyhan ilçesin-
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Kılıçlı Hoca’nın II. Abdulhamid’in nakdî ihsanı ile yaptırdığı, Şıhlı’daki Hamidiye Medresesi

den Kösreli Hoca da buradan icazet aldı
ve Kılıçlı Hoca’nın damadı oldu. Bunlardan İmam Efendi, Mehmed Efendi, Cafer
Efendi ve Kösreli Hoca, Medresenin dört
köşesindeki birer odada müderrislik faaliyetlerini sürdürdüler. Kılıçlı Ali Hoca,
“dersane” denilen ikinci katta dersler
okuttu. Halk arasındaki adı “Büyük
Hoca” idi. 1900 yılında düzenlenmiş
Maarif Salnamesi’nde medresenin
müderrisliğini Kılıç Ali Efendi’nin yaptığı
ve medresede 50 öğrencinin okuduğu
kaydedilmiştir. Medreseden toplam 350400 kadar öğrenci yetişti. Marmara İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr.
Yusuf Kılıç*, Kılıçlı Ali Rıza Efendi’nin
üçüncü kuşaktan torunudur.

rak Ankara’nın Çubuk ilçesinin Kapaklı
Köyü İlköğretim Okuluna atandı. Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine
devam etti. Öğretmenlikten ayrıldı, Karayolları Genel Müdürlüğünde işe başladı
(1972). Etibank Genel Müdürlüğünde
müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, başmüfettişlik görevlerinde bulundu (19761986). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında başmüfettişlik yaptı (1986-1990).
Geçici görevle Başbakanlık Müsteşar
Müşaviri olarak Başbakanlıkta görevlendirildi (1990). Başbakanlık Teftiş Kuruluna başmüfettiş olarak atandı (1992). Evli
ve üç çocuk babasıdır.
Eseri: Kuruluşundan Bugüne Garipçe
(2012).

Kaynakça: Yusuf Kılıç, “Şıhlı Hamidiye Medresesi”, Din Öğretimi Dergisi, S. 4, Ankara 1985,
s. 63-66; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 260; ÖzbekArslan, KTKVE, C. II, s. 975.

SELMA GÜNAYDIN

MUSTAFA IŞIK

KILINÇER, MEHMET
Başbakanlık Teftiş Kurulu başmüfettişi,
yazar (Kayseri/İncesu/Garipçe köyü,
1950-). İlkokulu Garipçe’de, ortaokulu
İncesu’da, liseyi Kayseri Lisesinde
tamamladıktan sonra Adana İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisine girdi (19691970). Aynı zamanda Adana Numune
Hastanesinde memur olarak işe başladı.
Fark derslerini verip sınıf öğretmeni ola-

KILINÇKALE, ALİ RIZA
Kayseri milletvekili, diş doktoru (Kayseri, 5 Mayıs 1913-15 Haziran 1979). Gavremoğlu Mahallesi’nde doğdu. Babası Aziz
Efendi, annesi Elmas Hanım’dır. İlk, orta
ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Diş Tababeti Okuluna girdi, diş
doktoru diploması aldı (1939). Levazım
yedek subay olarak eylemli askerlik görevini yaptı. Serbest diş tabibi olarak çalıştığı sırada Demokrat Parti’den siyasete
atıldı.
IX. Dönem (1950-1954) seçimlerine

Ali Rıza Kılınçkale

Mehmet Kılınçer
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katıldı. Yapılan seçimde 99.692 oyla
Kayseri’den milletvekili seçildi. Sağlık ve
Sosyal Yardım Komisyonunda çalıştı. X.
Dönem’de (1954-1957) Çorum’dan, XI.
Dönem’de (1957-1960) Kayseri’den
yeniden milletvekili seçildi. Yassıada
Yüksek Adalet Divanınca, Anayasayı çiğneme suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezası
verildi. Evli ve dört çocuk babasıydı.
Kaynakça: Öztürk, TPT(1950-1954), s. 654.
YAYIN KURULU

Tevfik Kılnamaz

Naci Kınacıoğlu

KILNAMAZ, TEVFİK
Ud sanatçısı (Kayseri, 1931- 04 Mayıs
2010). Keman ve bağlama çalan Halkevi
Kâtibi Emin Aldemir*’le tanıştı (1949).
Şehrin meydanında hoparlörlerden yapılan musiki yayınına katıldı. 19 yaşında
nota ve makam dersleri aldığı Abdurrahman Sami Yalçın* ile beraber Kayseri
Musiki Cemiyetini* kurdu. 1953‘te askere
gitti. İstanbul İktisat Fakültesine girdi
(1955) ve buradan mezun oldu.
1956 yılından itibaren Neyzen Hakkı
Süha Gezgin’in İstanbul Beşiktaş’taki
dergâhına yedi yıl boyunca her cuma
akşamı devam etti ve ud çaldı. Alaattin
Yavaşça ve Kâni Karaca faslın okuyanları idi.
Tahsilini tamamlamak için girdiği
Demirbank’tan müdür olarak ayrıldı.
İstanbul Radyoevine başvurdu ve memur
olarak atandı. İstanbul Radyosundaki
çalışmaları sırasında girdiği tonmaysterlik (musiki topluluklarının koro-solo,
bant-canlı yayın gibi icraları sırasında,
musikinin dinleyiciye en iyi şekilde intikalini sağlayan kişinin yaptığı çalışma)
sınavı kazanarak 30 yıl bu işi yaptı ve
1996 yılında emekli oldu.
Kaynakça: Çınar, Musiki Yolcuları, s. 109.
YAYIN KURULU

Ahmet Kınık

KINACIOĞLU, NACİ
Öğretim üyesi, hukukçu (Kayseri, 15
Temmuz 1929- Ankara, 20 Haziran
2009). Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden 1953 yılında mezun oldu.
Federal Almanya’da Freiburg Albert
Luwering Üniversitesinde telif hukuku
konusunda doktorasını tamamladı ve
1958 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinde doktorasını verdi.

AİTA’ya girdi (1960). 1962 yılında
doçent, 1968 yılında da profesör unvanını aldı. Akademi başkan yardımcılığı
(1968-1971), Özel Başkent İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu müdürlüğü (1971-1973),
Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Alt
Komisyonunda üye olarak görev yaptı
(1976). 1980 öncesinde ÜLKÜ-BİR
(Ülkücü Öğretmenler Derneği) genel
başkanlığını ve 12 Eylül 1980 Askerî
Darbesi’nden sonra da Kayyum Komisyonu Başkanı olarak yürüttü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü, Yayın Komisyonu başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesi başkanlığı,
zorunlu derslerle ilgili bölümlerin koordinatörlüğü ve rektör yardımcılığı (19821988), Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü
görevlerinde bulundu (1988-1992). Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü sırasında
yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinden
çok sayıda öğrenciyi Türkiye’ye getirterek Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde yetişmelerini sağlamıştır. Daha sonra
Gazi Üniversitesine dönerek yeni kurulan Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk
Bölümü başkanlığı ve Hukuk Ana Bilim
Dalı başkanlığı yaptı. 1997’de emekliye
ayrıldı. 1998’den itibaren iki dönem Türkiye İlim Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği olan İLESAM’ın genel başkanlığına
seçildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114’üncü maddesi gereğince 3 Kasım
2002 tarihinde yapılacak olan milletvekilleri seçimlerinde 5 Ağustos 2002 tarihinde tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak
atanarak üç ay süreyle bu görevi yürüttü.
Ticaret hukuku ve fikrî haklar konusunda
çok sayıda eseri ve makalesi bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıydı.
Eserleri: Fikrî Haklar (Almanca);
Acente ve Acentelik Sözleşmesi (1963);
Kambiyo Senetleri (1970); Kıymetli
Evrak Hukuku (1982); Ticaret Hukuku

(Ticari İşletme).

ALİM GERÇEL

KINIK, AHMET
Kayseri valisi, milletvekili (Selanik, 190529 Mayıs 1977). Kabataş Lisesinde öğrenimini tamamladı. Mülkiyeden mezun
oldu (1927). Tayin edildiği Bursa Vilayeti
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Maiyet Memurluğunda stajını bitirdi. Bir
süre de Tirilye (Mudanya) nahiyesi
müdürlüğünde; Orhan Gazi, Mudanya
Kaymakam vekilliklerinde bulunduktan
sonra kaymakamlığa terfi etti (1928).
Osmancık (1928), Akçadağ (1930), Emirdağ (1935), Bakırköy (1937), Beyoğlu
(1939) kaymakamlığı yaptıktan sonra
İstanbul Vali Muavinliği (1940), Karakoçan Kaymakamlığı (1941), Ankara Vali
Muavinliği (1943) görevlerinde bulundu.
Ankara Belediyesi Elektrik Havagazı
Müessesesi Umum Müdür Vekilliğinde
bulundu (1943). Malatya (1944), Eskişehir
(1949), Seyhan (Adana,) Valiliği yaptı
(1950). Dâhiliye Vekâleti Müsteşarlığına
getirildi (1953). DP’den X. Dönem Seyhan (Adana) milletvekili seçildi (1954).
Milletvekilliğinden istifa etti (1957). Kayseri valiliğine atandı (12 Ekim 1957). Kayseri’de görev yaptığı sırada Kayseri halkının sevgi ve saygısını kazanmış, bu
nedenle “Baba Vali” olarak anılmıştır. 27
Mayıs Darbesi öncesi İsmet İnönü’nün
trenini Himmeddede’de durdurduğu için
27 Mayıs’tan sonra Millî Birlik Komitesi
Hükûmetince re’sen emekliye ayrılmıştır
(1960). Evli ve üç çocuk babasıydı.
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C.V, s.
1870; Öztürk, TPT (1954-1957), s. 778-779;
Satoğlu, Ansiklopedi, s. 261.
SELMA GÜNAYDIN

KINIK, MEHMET
Öğretim üyesi, müzikolog (Kayseri, 25
Nisan 1971-). İlk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri’de tamamladı. 1996 yılında girdiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nden 1990 yılında mezun olduktan sonra
bir süre burada öğretim elemanı olarak
çalıştı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne girerek 1998 yılında Çalgı
Eğitimi Ana Sanat Dalı’ndan mezun
oldu. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Bölümü'nün açmış olduğu okutmanlık sınavını kazanarak göreve başladı. Ankara’da bulunduğu dönem içerisinde çeşitli müzik programlarında saz
sanatçısı olarak görev yaptı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik
Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans progra-
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mını (2007), Selçuk Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitiminde
bağlamada başlangıç öğretim programı
üzerine hazırladığı tez çalışması ile doktorasını tamamladı (2010). Erciyes Üniversitesinde görev yaptığı süre içerisinde
gerek koro şefi gerekse icracı olarak yurt
içinde ve yurt dışında çok sayıda konser
verdi. Çeşitli sanat ve eğitim projelerinde
görev aldı. Erciyes Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteğiyle, bestesi kendine ait on dört
eserden oluşan “Bağlama İçin Bestelenmiş Eser ve Etütler Üzerine Çağdaş Yaklaşımlar” konulu enstrümantal CD hazırladı (2011).
Araştırmalarında Selçuklulardan günümüze kadar geçen süreçte Kayseri’nin
musiki geçmişine kişi, olay, yer ve tarihî
açılardan değinerek elde ettiği bulgu ve
belgelerin kayıt altına alınmasını sağladı.
Bu çalışmasında ayrıca yakın tarihimize
tanıklık etmiş ve Kayseri halk müziğini
yakından tanıyan ve oluşumuna katkıda
bulunan kaynak kişilerle görüşerek elde
ettiği belge ve bilgileri de kayıt altına aldı.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda
tebliğlerinin yanında çeşitli konularda
makaleleri yayımlandı.
2011 yılından itibaren İstanbul Fatih Üniversitesi Konservatuvarında yrd. doç dr.
unvanı ile Türk Müziği Bölüm Başkanı
olarak göreve başladı. 2013 yılında
doçent unvanı aldı. Hâlen aynı kurumda
görevini sürdürmekte olup evli ve üç
çocuk babasıdır.   
Eserleri: Bağlama Sergilemesi (CD)
(2011); Kayseri’de Halk Müziği ve Kayseri Türküleri, (2011); Bağlama İçin 100
Etüt, (2011).
YAYIN KURULU

KIRANARDI
Melikgazi ilçesine bağlı, şehir merkezinin
güneyinde bulunan bir kasabadır. Yerleşim biriminin batısında Hisarcık* kasabası; doğusunda Akçakaya*, Zincidere* ve
Endürlük* köyü; güneyinde Cebir köyü
yer almaktadır. Kasabanın deniz seviyesine göre yüksekliği 1450-1500 m arasında değişmektedir. Kasabanın toplam
2852 ha arazisi vardır.
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Kasabanın kuruluşu ve ismi ile alakalı
halk arasında anlatılan rivayetler ise şu
şekildedir: Hisarcık ile Hacılar* arasında
bulunan Kızıltepe’nin kuzey kesiminde
şimdiki Karacaören bağları mevkiinde,
Türkmenlik yapan Kayı boyundan bir
Türk kabilesinin bu mezrada yaşadığı
bilinmektedir. Mezrada yaşayan bu kabile zaman geçtikçe hayvanlarını otlatmakta güçlük çekmiş ve komşu mezra ve
cemaatlerle hayvan otlatmak yüzünden
sürekli kavga etmiştir. Bu olaylar karşısında mezra halkından bazıları sürüleriyle birlikte şu anda Hisarcık kasabası sınırları içerisindeki Hasankayası denilen
bölgedeki araziye yerleşmek istemişler,
Hisarcık köyü halkı buna karşı çıkarak
“Şu kırın ardına yerleşin! Orada hayvanlarınızı otlatacak yer, su ve inler (mağaralar) var.” demişlerdir. Hasankayası mevkiinden ayrılarak şu andaki kasabanın
Namazgâh Caddesi Aşağı Cami bölgesindeki inlere bir aile, Seten bölgesindeki
inlere ise diğer bir Türkmen ailesi yerleşmiştir. Diğer bir rivayete göreyse köyün
kurucuları yurt edinmek istediklerinde
Hisarcık köyü halkı Senir Tepesi’ni göstererek “Şu kırın ardına yerleşin!” demişlerdir. Kasabanın isminin, Hisarcık kasabası halkının bu kişileri kırın ardına göndermeleri sebebiyle “kırın ardına” söyleminden “Kıranardı” olarak günümüze
kadar geldiği rivayet olunur.
Bölgedeki Yerleşimler: Kasabanın
güneyinde Yünlütepe ile Yağlıpınar arasında halk arasında Çanlı Tepe veya
Çanlı Kilise mağaraları diye isimlendirilen bölgede 4-5 adet mağara ve yerleşim
kalıntıları vardır. Mağaranın girişinde bir
adet kilit taşı (savunma taşı) da yer alır ve
duvarları da Horasan harcı olarak isimlendirilen sıva ile sıvanmıştır. Eski bir
yerleşim yeri olan ve halk arasında
Hisarcık’tan Asar Kalesi’ne kadar ilerlediği de rivayet edilen bu mağaralar, kasaba coğrafyasındaki en eski yerleşim yeridir. XVI. y.y. başlarında Erciyes`in silsilesi olan küçük dağ ve tepelerle çevrili dik
bir sırtın doğu yamacına kurulmuş olan
kasaba hakkındaki mevcut en eski bilgiyi
Maliyeden Müdevver Defter ve Tapu
Tahrir Defteri’nden öğrenmekteyiz.

Kıranardı XVI. yüzyılda Cebel-i Erciyes*
nahiyesine bağlıdır. 1500 ve 1520 yılları
arasındaki dönemde Cebel-i Erciyes
nahiyesindeki sekiz köyden biridir. Bu
dönemde malikânesi mülke, divanisi
tımara tahsis edilen köyde 1500’de dört
hane, 1520’de üç hane nüfus bulunmaktadır. 1700-1730 seneleri arasında ise
Nahiye-i Köstere’ye (Tomarza*) bağlı 39
köyden birisidir. 1831 yılında yapılan
nüfus sayımı ile Kayseri kazasına tabi
köyler hakkında umumi bilgilere ulaşılabilir. Ancak nüfus sayım defterinde birkaç varak kaybolmuştur. Bu varakların
içinde Kıranardı’ya ait olanlar da vardır.
Fihristte olup sayfaları olmayan köyler
için fihristten yararlanarak çok az bir
hata ile 400 nüfusu olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bölgenin Sosyo-Ekonomik Gelişimi:
Bölge hakkındaki mevcut en eski bilgi
olan Maliyeden Müdevver Defter ve
Tapu Tahrir Defteri’ne göre “karye
Hamza Veled-i Mahmud Cim, Mehmed
Veled-i Yusuf Cim, Yusuf Veled-i Mustafa Mim, Yusuf Veled-i Muhsin Mim’den
oluşmaktaydı. Köyün hasıl-ı divanisi;
galle, resm-i çift, öşrü bağ, öşrü kovan ve
bad-ı hava hasılı yekûnu 432 akçe” idi.
1520 yılı Temettuat Defteri’ne göre
Kıranardı malikânesi mülk ber-muceb-i
defter-i atik divanisi Yusuf Veled-i Mustafa Cim, Hacı Mehmed Veled-i Mehmed Cim, Taştimur Veled-i Sefer Kef’ten
oluşmaktaydı. Hasılı öşr-i kovan 20, öşr-i
bağat ve meyve 250, resm-i ganem
(koyun) 5, resm-i çift 84, öşr-i şair (arpa),
öşr-i kendum (buğday), resm-i tapu ve
bedestani 61, bad-ı hava 30, yekûn 808
akçedir”. Bu dönemde malikânesi mülke,
divanisi tımara tahsis edilen köyde
1500’de 4 hane, 1520’de 3 hane nüfus
bulunmaktaydı. Ziraatla meşgul olan köy
halkından alınan vergi hasılı 1500’de 432
akçe, 1520’de 808 akçedir. Köyün hane
sayısında düşme olmasına rağmen alınan
vergi hasılında %85’lik bir artış olmuştur.
Kıranardı köyünde XVI. asrın başlarında
arazinin, tımar ve mülk arazi olmak üzere
iki kısım olduğunu görüyoruz. Köy halkı
arasında eşkiyalık yapanlar olduğunu 21
Haziran 1728 tarihinde Endürlük köylülerinin eşkiyalardan Kıranatlı Mustafa,
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Saççıoğlu Ahmet ve Mehmet Çelebi,
Murat ve Ömer’in kendilerini tehdit ederek evlerini, hayvan ve yiyeceklerini yağmaladıklarını bildiren Kayseri kadısına
verdikleri dilekçelerden öğrenmekteyiz.
1831-1860 tarihli “Kayseri Nüfus Müfredat Defteri”nde yer alan Kayseri ile ilgili
belgelerde Kıranardı karyesi kâmilen
“Müslim” olarak belirtilmektedir. XIX.
y.y. içerisinde köy sınırları içerisinde
yetişen cehri* bitkisi, halkın geçiminde
rol oynar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı Kayseri’de önce Hava
İkmal daha sonra Sümer Bez Fabrikası’nın açılmasıyla şehir merkezinde çalışmaya başlamıştır. 1950’li yılların başında
suyu kasabadan getirilen “Kıranardı
Göksu Gazozu” ismiyle piyasaya sürülen gazoz oldukça ünlenmiştir. El sanatları olarak halıcılık çok gelişmiştir. Halı
dokumacılığı önemli bir gelir kaynağı ve
kadın nüfusu için önemli bir iş gücü
yaratmaktadır.
Cumhuriyet Dönemi’nde Talas bucağına
bağlı bir köy iken 1966 tarihinde belediye kurulmuş ve Kayseri ilinin merkeze
bağlı belde belediyesi durumuna gelmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ile Kıranardı Belediyesi 2005
yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi
sınırlarına dâhil ilk kademe belediyesi
oldu. Daha sonra Melikgazi* ilçesine
bağlı mahalleye dönüştürüldü.
Kaynakça: Başbakanlık Arşivi, 13874 Numaralı Temettuat Defteri; Hüseyin Cömert, “19.
Yüzyıl Kayıtlarında Talas”, KYTSB 3; Cömert
Hüseyin, Kayseri’de İlk Nüfus Sayımı 1831,
Kayseri 1993; Kadir Dayıoğlu, “Kayseri`nin
Ticaret ve Sanayi Hayatı”, Kayseri Ticaret
Odası Dergisi, Kayseri 2008; Yasemin Deker,
Hisarcık Kasabası, Kayseri 2010; İnbaşı,
16.YBKayseri; Ronald C. Jennigs, The Erciyes
Mounts In The Sixteenth Centruy; Mehmet
Karagöz,”XVIII. Asrın Başlarında Osmanlı İdari
Taksimatı İçerisinde Kayseri`nin İdari Durumu”, KYTSB 1; Mustafa Keskin, Kayseri Nüfus
Müfredat Defteri (1831-1860), Kayseri 2000;
Ali Tuzcu, Karsu 2001 Kayseri Dünü Bugünü
Takvimi, Haziran Ayı; http://www.kiranardi.bld.
gov.tr/index.asp?gid=sayfa&sayfa_id=108.
YASEMİN DEKER

KIRBIYIK, ALİ
Halk şairi (Tomarza/ Bostanlık, 1874-7
Ekim 1936). Medrese tahsili gördü.

Kıranardı (S. B. Akbaş)

Hazırcevap, bilgili, zeki ve aydın bir
insandı. Bütün çevre halkınca sevilip
sayılırdı. Kendisinin gaiple uğraştığı, cinlere, perilere hükmettiği anlatılıyor. Saz
çalmayan Kırbıyık’ın irticalî söyleyişi
kuvvetlidir. Şiirleri bir kaynakta toplanmamıştır. Deyişlerinde dar çevreye,
doğal olaylara ve tanrıya sitem hâkimdir.
Deyişlerinde “Kırbıyık” mahlasını kullanan şair, Soyadı Kanunu çıkınca bunu
kendisine soyadı olarak almıştır.
Üç kez evlenen şairin 13 çocuğu vardı.
Şiirlerinden bir örnek:
TURNALAR
Turnam bugün nerden uçtun
Serime bir ateş saçtın
Dert üstüne dertler açtın
Ok mu deydi belinize
Turnalar bilir hâlimden
Bülbülüm uçtu dalımdan
Ayrıldım gonca gülümden
Ses katar mı dilinize
Havalanın yüksek uçun
Gündüz konun gece uçun
Gülbeyaz’ı erken geçin
Şahin çıkar yolunuza
Şu görünen dağlar yüce
Şıhlı’ya uğraman gece
Bostanlık’ta Ali Hoca
Düzen versin telinize

EMİR KALKAN

KIR

/ 193

[1635]

[1636]

194 /

KIR

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

KIRBIYIK, ALİ
Şair (Kayseri/Tomarza/ Bostanlık, 1 Ocak
1960-). Şair Ali Hoca Kırbıyık’ın torunudur. 1975 yılında gurbet hayatına atıldı.
Meslek olarak yağlı boya dekorasyon
işleriyle uğraştı. 1985’e kadar devam
ettirdiği bu mesleği bırakıp bir fabrikada
çalışmaya başladı. Buradan emekli oldu
(2005).
Şiir yazmaya 1978 yılında başladı.
“Yaren” mahlasını kullandı. Evli ve beş
çocuk babasıdır.
Eserleri: Yaren (2004); Yaren/Bidahi;
Güle Naz (2008).
YAYIN KURULU

Celal Kırca

Recep Kırış

KIRCA, CELAL
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Giresun/ Espiye, 1945-). İlk tahsilini Espiye, Cibril
Mahallesi İlkokulunda yaptı. İlköğreniminden sonra bir müddet Kur’an hıfzı ile
meşgul oldu. İstanbul İmam-Hatip
Lisesi’ni (Okulu) bitirdi (1967). Aynı yıl
Pertevniyal Lisesinden de mezun oldu.
Yükseköğrenimine İstanbul Yüksek
İslam Enstitüsünde başladı. Bir ara İÜ
Edebiyat Fakültesine de devam etti.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden
mezun oldu (1971).
Yükseköğrenimi sırasında Tohum ve
Tarla dergilerinde çalıştı. Mezuniyet sonrası Ordu’da din bilgisi öğretmenliği
yaptı. Ordu Gölköy İmam-Hatip Lisesi
müdürlüğüne atandı (1976). Bu arada
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü için açılan tefsir asistanlığı imtihanlarını kazanarak tefsir asistanı oldu (1977). Asistanlık
süresi içinde “İlmî Tefsir Hareketi” adlı
tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünce doktora tezi olarak kabul
edildi (1984). Sırasıyla yardımcı doçent
(1985), doçent (1988) ve profesör oldu
(1994). Altı yıl İlahiyat Fakültesi dekan
yardımcılığı görevinde bulundu (19942000). Araştırma amacıyla üç aylığına
İngiltere'ye gitti (1995). Bir yıl Erciyes
Üniversitesi genel sekreter vekilliği yaptı
(1999-2000). EÜ İlahiyat Fakültesi
dekanlığına atandı ve altı yıl bu görevi
sürdürdü (2000–2006). İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli oldu
(2012).
İlahiyat Bilimleri Vakfı tarafından yayım-

lanan Bilimname adlı bilimsel dergiyi
yayın hayatına kazandırdı. Ayrıca yayınlamış 40’ın üzerinde makale ve sunulmuş tebliğ ile birçok ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eserleri: Kur´an-ı Kerim ve Modern
İlimler (Doktora tezi) (1981); Kur´an-ı
Kerim ve Fen Bilimleri (1984); Kuran-ı
Kerim Ansiklopedisi (Müşterek) (1988);
Sahabiler Ansiklopedisi (Müşterek)
(1989); Evliyalar Ansiklopedisi (Müşterek) (1990); İlimler ve Yorumlar Açısından Kur’an’a Yönelişler (1993); Kur’an
ve İnsan (1995); Kur’an ve Bilim (1996);
İslami Kavramlar (Müşterek) (1997);

Hayatın İçinde Hayatla Birlikte
Kur’an’ı Anlama (2010); İlmî Fikrî ve
Dinî Konuşmalar (2010).
YAYIN KURULU

KIRIŞ, RECEP
Kayseri milletvekili, işletmeci (Karaman/
Kılbasan, 2 Ocak 1953-). İlkokulu Adana’nın Osmaniye ilçesinde okudu. Adana
İmam-Hatip ve Adana Erkek Lisesini
bitirdi. Adana İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi İşletme Bölümünden mezun
oldu. Cemtaş AŞ genel müdürü oldu.
Gazetecilik ve yazarlık yaptı. Islahatçı
Demokrasi Partisi kurucu üyesi oldu.
XIX. Dönem (1991-1995) Kahramanmaraş milletvekili oldu. XX. Dönem (19951999) Anavatan Partisi’nden Kayseri
milletvekili seçildi. Daha sonra kurucuları arasında olduğu Büyük Birlik Partisine
geçti. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kaynakça: 25 Mart 1996 tarihli Milletvekilleri
Tanıtma Formu; TBMM Albümü, C. 3, s. 1350.
YAYIN KURULU

KIRK NİSA (KIRK KIZLAR) TÜRBESİ
Battal Camii* önünde üst katı yıkılmış
türbe. Bu türbe hakkında bir menkıbeyi
sadece Evliya Çelebi anlatmaktadır. 1649
yılında Kayseri’ye gelen meşhur seyyah,
Seyid Battal Cafer Gazi Tekkesi’ni
(Camii) anlatırken Kırk Nisalar’ın (Kırk
Kızlar) burada gömülü olduğundan
burasının büyük ziyaret yeri olduğunu
belirtir. Devamında Kırk Nisa menkıbesini anlatmaya başlar: “Bu kırk hatunun
kırkı, dokuz ay on günde ana rahimlerin-
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den bir kerede doğup yeryüzüne ayak
basıp kırkı da kırkar sene yaşar. Her biri
Rabia-yı Adeviye mertebesinde, mert kişi
sözünü işitmeden ve namert kişi yüzünü
görmeden kırkı da bakire kızlar yaşında
iken kırkı da bir anda ruhlarını teslim
ederler. Tanrı’nın hikmeti, bir batında,
bir müddette kırk nisa vücuda gele ve
hepsi kırkar sene yaşayıp bir anda merhume olalar. Ayet ‘…Allah dilediğini
yapar.’ (İbrahim, 27) kudretiyle hükmeder.” der.
Evliya Çelebi’nin Kırk Nisa Kabri olarak
belirttiği türbe, Battal Camii’nin kuzeyden giriş cephesinin solunda cami duvarındaki tonoz izlerinden yıkılan üst katın
eyvan şeklinde olduğu, alt katın ise tek
tonozlu olarak klasik Selçuklu Dönemi’ne ait bir türbe olduğu anlaşılmaktadır.
Türbe içindeki mezar taşları, buradaki
gecekonduları yapanlar tarafından evlerinde taş olarak kullanılmak üzere taşınırken 70’li yıllarda müze müdürlüğümüz sırasında, burada korunmaya alınmıştır. Battal Camii bugün onarılmıştır
ancak türbenin kaybolan üst katı yapılamamıştır.
Kaynakça: Günümüz Türkçesi İle Evliya
Çelebi Seyahatnâmesi, (hzl. Seyit Ali Kahraman- Yücel Dağlı), İst. 2003, 3. Cilt, I. Kitap, s.
237, 238; Erol Yurdakul-Mehmet Çayırdağ,
“Kayseri Battal Gazi Camii ve Kırk Kızlar Türbesi”, Vakıflar Dergisi, 2007, C. XXX, s. 271,
294; Özbek-Arslan, KTKVE, C. I, s. 212-217.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KIRKER, MEHMET ENVER
Barolar Birliği Temsilciler Meclisi üyesi,
avukat (İstanbul /Çengelköy, 17 Mart
1916- İstanbul, 23 Mart 2007). Aslen
Kayserili olup babası Ahmet Bican’ın
subay olması sebebiyle İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesini bitirdi (1938). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Fransız Filolojisine girdi. Bu sırada çıkan
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yedek
subay süvarisi olarak askerlik görevini
tamamladı. Avukatlık yapmak istemesine
rağmen avukatlık stajı süresince para
sağlayan bir işte çalışması yasak olduğundan öncelikle hâkim ve savcılık stajına başladı. Staj süresince Bünyan Sorgu
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Hâkimliği görevinde bulundu. İlk kurasında Kars Cumhuriyet Savcısı olarak
göreve başladı. İncesu Sulh Hâkimiyken
“Halk”a Hukuk Bilgisi adlı eserini
yayınladı (1947). Staj süresini tamamladıktan sonra hâkimlik görevinden istifa
edip avukatlığa başladı (1948). 1960
yılında Barolar Birliğinin Temsilciler
Meclisine seçimle gelen üç avukattan biri
olarak 1961 Anayasası’nı hazırlamakla
görevli olarak Kurucu Mecliste bir yıla
yakın çalıştı (06 Ocak 1961-25 Ekim
1961). En uzun süre avukatlık yaptığı
gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından plaketle ödüllendirildi. Bu rekora
hâlâ ulaşan olmadı (2012). 2003 yılının
Mayıs ayına kadar avukatlık hizmetine
devam etti. Büyük oğlunun ani vefatı
üzerine bu tarihten sonra İstanbul’a yerleşti, burada vefat etti. Cenazesi, Kayseri’deki aile kabristanına defnedildi. Evli
ve iki çocuk babasıydı.
Eseri: “Halk”a Hukuk Bilgisi (1947).

Mehmet Enver Kırker

YAYIN KURULU

KIRNAP, MEHMET
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 03 Nisan
1960-). Namık Kemal İlkokulunda öğrenimine başladı (1971). Ardından Nazmi
Toker Ortaokulunda okudu (1974) ve
Kayseri Lisesini bitirdi (1977). Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun

Mehmet Kırnap
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oldu (1984). Mezuniyet sonrası, Giresun
Görele Koyunhamza Sağlık Ocağı tabibi
(1984), Giresun Sağlık Müdür Vekili
(1985) ve Giresun Eynesil Sağlık Ocağı
tabibi olarak atandı (1986). Aynı yıl Kayseri Caferbey Sağlık Ocağı tabibi olarak
memleketine döndü. Kayseri Sağlık
Müdürlüğü Sağlık Ocakları şube müdürü
oldu (1987). Uzmanlık eğitimine
Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak başladı (1987). Aynı anabilim
dalında uzman oldu (1991). Aynı yıl Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi, yine aynı
yılda Kayseri Devlet Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı görevine atandı. Akademik hayatına Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim
görevlisi olarak başladı (1992). 1993
yılında yardımcı doçent, 1994 yılında da
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Romanoloji Bilim Dalı kurucusu ve başkanı oldu (1994-2010). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi (1998). Bu görevini (2002-2005
yılları hariç) sürdürmektedir.
2002 yılında da başkanlığını yürüttüğü
anabilim dalında profesör unvanı aldı.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği ve
Türkiye Osteoporoz Derneğine üyedir.
Karadeniz Tıp Dergisi’nin çıkışında katkısı oldu. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 100 civarında bilimsel
makalesi, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş 50 civarında bilimsel
bildirisi vardır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: Periferik Damar Hastalıklarının Rehabilitasyonu (Kitap bölümüFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon - 2000);
Lokomotor Sistem Muayenesi (Kitap
bölümü-Klinik Tanıya Giriş-2002);

Periferik Damar Hastalıklarının Rehabilitasyonu (Kitap bölümü-Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon-2011); Ankilozan
Spondilit (2011).
YAYIN KURULU

KISIR, HACI
Şair (Kayseri/Felahiye, 1982-). Felahiye
Kanuni Süleyman İlköğretim Okulu
(1977), Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi
(2000) mezunudur. Yoğunburç Şiir
Akşamları’nın koordinatörlüğünü yapmaktadır. Kayseri Halk Ozanları Derneği
ve KAYSADER* üyesidir. Berceste,
Çıngı ve Mavi Sürgün dergilerinde şiirleri yayımlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: Zamanın Faytonlarında Bir
Yitik Durak (2003); Bal Gözlüm (2006).
SERGÜL VURAL

KIŞ HAZIRLIKLARI
Kayseri’de de benzer kadim Anadolu
şehirleri gibi yerleşik kültür alışkanlıklarına bağlı olarak kış mevsimi için hazırlık
yapılırdı. Bu hazırlık, merkez ve çevrede
yaşayanların iklim, tabiat şartları, yetişen
ürün, saklama şekilleri ve özellikle yemeiçme alışkanlıklarına göre olurdu.
Günümüzdeki teknolojik imkânların
(buzdolabı, derin dondurucu vb.) bulunmadığı geçmiş zamanlarda o günkü şartlarda çeşitli hazırlık ve saklama yöntemleri uygulanırdı.
Eskiden özellikle Kayseri’nin birçok bağ
evinde “trem” denilen yumuşak kayaların
içine oyulmuş depolar bulunurdu. Kayalık yerlere kurulmuş birçok evin altında
da doğal mağaralar yer alırdı. Buraların
ısısı yaz, kış sabit olup yiyecek saklamak
için uygun olurdu. Hatta bu mağaraların
birçoğunun birbiriyle bağlantısı olduğu
ve Erciyes’in soğuk havasının buralarda
cereyan ettiği dahi söylenmektedir.
Eski bağ/şehir evlerinin birçoğunda
“sofa” adı verilen yüksek odaların bir
kısmının yukarısında veya “tokana” adı
verilen mutfak kısımlarında depolar olurdu. Üzüm, karpuz gibi yiyecekler buralara veya evlerin alt kısımlarında “zerzembi” denilen yerlerde uygun bölümlere
asılırdı. Yine zerzembi denilen yerlerde
evin birçok kışlık ürünü bozulmadan
uygun koşullarda saklanırdı. Lahana,
elma, armut, soğan, patates, gilaboru,
salça, turşu gibi ürünler burada muhafaza edilen ürünlerden bir kısmıdır. Hemen
hemen her bağ evinde ve birçok şehir
evinde “tahtalı” denilen yerler mevcut
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olup birçok ürün bu tahtalı denilen yerlerde korunurdu. Tahtalı daha çok evin
kiler veya zerzembi adı verilen kısmında
bulunurdu. Tahtalı denilen yerlerin kapısı kapatılmaz, sürekli hava alması sağlanırdı. Kavun, karpuz gibi ürünler fileler
içerisine konularak veya saplarından iple
bağlanarak tahtalının altına asılırdı. Böylece bu ürünler uzun süre muhafaza edilmiş olurdu. Elma, armut gibi meyveler
trem depolarda veya zerzembilerde kasaların içerisinde ya da uygun yerlerde bir
sıra gazel, bir sıra meyve serilmek suretiyle veya saman içerisinde bozulmadan
saklanırdı. Yine peynir, pekmez, salça,
turşu gibi küplere doldurularak muhafaza edilen ürünler zerzembi veya tokanaların bir köşesinde açılan çukurlara doldurulan kuma gömülerek saklanırdı.
Çok büyük tahta ambar bulunan evlerde
ambarların üzeri tahtalı gibi ürün saklama yeri olarak da kullanılırdı.
Kış için yapılan diğer saklama yöntemlerini sıralayacak olursak bunlar; kurutma,
kavurma, kaynatma, haşlama, baharatlama ve salamuradır. Kurutma yöntemi
hemen hemen her ürün için kullanılır.
Yapılan tüm hazırlıklar sadece kışlık
yiyecek ve içecekle bitmez. Bunların
dışında evin, bir kış yetecek kadar ısınma

Eskiden özellikle Kayseri’nin birçok bağ
evinde “trem” denilen yumuşak kayaların
içine oyulmuş depolar bulunurdu (H. Yüksel).

Kışlık zahire, un, bulgur gibi erzakın saklandığı ahşap ambar

ihtiyacını karşılayacak olan çalı çırpı,
tezek, yapma, kesme, odun, kömür gibi
ihtiyaçları da giderilirdi. Bunların dışında
tüm yatak, döşek, yorgan gibi ürünler de
kışa hazırlanmak zorundaydı. Ayrıca
halı, kilim, yolluk, mitil, savan, hasır gibi
yere serilerek kullanılan eşyalar da kış
gelmeden çırpılarak, silinerek ya da yıkanarak kış için temiz hâle getirilirdi.
Kayseri merkezin de kış hazırlığı mayıs
ayında nane kurutma başlarken çevre
yerleşimlerinde harman zamanı ile başlardı. Bu telaş özellikle kadınlar için
geçerlidir. Erkekler de bu konuda hanımların yardımcısıdır.
Kavurma, Sucuk, Pastırma (Bastırma), TereyağıPeynir Yapımı
Kavurma yapımı: Kavurma işlemi eskiden Kayseri’nin tamamında yaygın olarak uygulanan bir yöntemdi. Günümüzde bu yöntem yavaş yavaş kaybolmakla
birlikte bu geleneği kısmen de olsa devam
ettirenler mevcuttur. Kışa girmeden canlı
alınan küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar kesildikten sonra etleri, kemikleri,
yağları yapılacak hazırlığa göre kısım
kısım ayrılırdı. Kavurma yapılacak etler
ufak ufak doğranarak hazırlanır, kesilen
hayvanın yağıyla karıştırılak geniş bir
kapta tuzlu bir şekilde kavrulurdu. Kavrulduktan sonra yağı soğumadan bir
teneke içerisine veya çömleklere konularak dondurulurdu. Daha sonra evin sıcak
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Kavun, karpuz gibi ürünler fileler içerisine
konularak veya saplarından iple bağlanarak
tahtalının altına asılırdı (H.Yüksel).

ve ışık görmeyen bir bölümünde bir kış
tüketilmek üzere saklanırdı. Bu kavurma
işlemine Kayseri’nin birçok yerinde “sızgıt” adı verilmektedir.
Sucuk yapımı: Kışlık olarak kesilen etlerin bir kısmı kurutmalık olarak, bir kısmı
da “irişki” (sucuk) ve bastırma (pastırma)
yapmak için ayrılır. Sucukluk olarak ayrılan et, kıyma hâline getirildikten sonra
geniş bir leğen içerisine konulur; içerisine sarımsak, toz biber, kimyon, karabiber, yenibahar, tuz, çaman unu, bir miktar su katılarak iyice yoğrularak özleştirilir. Bir veya iki gün bekletildikten sonra
tekrar yoğrulur, bir kısmı kısa bir süre
içerisinde tüketilmesi için sucuk içi olarak ayrılır, kalan kısmı da kıyma makinesinin önüne takılan huni yardımı ile

Sucuk ve et kurutma (H. Yüksel)

bağırsaklara doldurularak el yardımıyla
belli noktalardan karşılıklı boğumlanıp
bağlanır. Bir süre dinlendirdikten sonra
güneş alan bir yere asılarak kurutulur.
İçinin kolay kuruması için de bir iğne
yardımıyla bağırsaklar gelişigüzel iğnelenir. Bu şekilde kuruyan sucuklar mutfağın havadar bir yerine asılarak bir kış
boyu tüketilir. Günümüzde sucuk yapma
işlemi birçok evde hâlen devam etmekle
birlikte Ramazan öncesi de kurban keserek sucuk içi hazırlayanlar da vardır.
Pastırma (bastırma) yapımı: Kesilen hayvanın belirli kısımlarından pastırmalık
olarak ayrılan etler bir gün kadar bekletilerek kanının akması sağlanır. Daha sonra
bir bıçak yardımıyla gelişigüzel bıçaklanır. Bir leğen içerisinde kaya tuzuyla iyice
ovalanarak tuzlanır. Bıçaklanan yerlerin
de tuz almasına dikkat edilir. Bir gün bekletilerek iyice suyunu bırakması sağlanır.
Daha sonra uygun bir yere denge konur.
Denge koymak demek, suyu çekilen etlerin üst üste düzgün bir yerde istif edilmesiyle üzerine yüklü bir ağırlığın konmasıdır. Bu şekilde etler hem iyice suyunu
bırakır hem de iyice yassılaşır. Denkte bir
kaç gün bekletilen etlerin tuzu güzelce
yıkandıktan sonra kurumaya bırakılır ve
çamanlama işlemine geçilir. Hazırlanan
çaman (çemen) içerisine yatırılan etler
belli bir süre burada bekletilir. Daha
sonra etlerin dış yüzeyleri iyice çaman ile
sıvandıktan sonra iplerinin yardımıyla
havadar bir yere asılarak kurumaya bırakılır. Açık havada kuruyan bastırmalar
artık tüketilmeye hazırdır ve üzerindeki
çamanı sayesinde uzun süre tazeliğini
muhafaza eder.
Kuyruk yağının hazırlanması: Koyun
kuyruğundan elde edilen bir üründür. O
yıl için bir koyun kesildiyse koyunun
kuyruğundan çıkan yağlar ayrı bir şekilde
değerlendirilir. Yağ, kuşbaşı şeklinde
ufak ufak doğranır, geniş bir tencere içerisine alındıktan sonra ya dışarıda yakılan bir ateş üzerinde ya da soba üzerinde
yavaş yavaş kavrulmaya bırakılır. Yağlar
sıcaklığı gördükçe erimeye başlar. Eriyen
yağlar ayrı bir kaba alınır. Tencerenin
dibinde kalan hafif etli kısım biraz daha
kavrularak gevrek bir hâl alması sağlanır.
Tencerenin dibinde kalan bu kısma
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“hakırdak” adı verilir. Hakırdağı sevenler
çerez gibi yiyerek tüketirler.
Et, kemik ve işkembe kurutma: Eskiden
daha çok uygulanan bir yöntemdi. Günümüzde az da olsa devam ettirenler vardır.
Kesilen kurbanın daha çok kaburga
kemikleri, kış için kurutulacak olan etlerle birlikte bir ipe dizilerek güzelce tuzlanır ve güneş alan bir yere asılırdı. İşkembe de temizlendikten sonra güneşte kurutulur, kavrularak veya küçük parçalar
hâlinde kesilerek çerez gibi yenilirdi.
Süt Ürünleri
Hayvancılıkla uğraşan birçok yöre halkı
kış girmeden evvel kışlık tüketeceği, peynirini ve tereyağını yazdan hazırlar. Köylerimizde ve ilçelerimizde bu gelenek
hâlâ yaygın olduğu hâlde şehir merkezinde bu uygulama kalkmıştır. Buna rağmen
şehir halkı da akrabaları ve tanıdıkları
vasıtasıyla köy yapımı peynir ve tereyağını kış girmeden temin edip kışa hazırlanmaktadır.
Tereyağı yapımı: Koyun ve ineklerden
sağılan sütler temiz tülbentler vasıtasıyla
iyice süzüldükten sonra geniş bir tencere
içerisinde ocak üstüne konur, odun ve
tezek yardımı ile yakılan hafif alevde belli
bir süre kaynamaya bırakılır. Üstte biriken kaymak bir kepçe yardımıyla alınarak yayık veya tuluklara doldurulur. İçerisine bir miktar ılık su katılarak çalkalanmaya başlanır. Belli bir süre sonra yağ
sütten ayrışmaya başlar. Ayrışan süt ve
yağ tekrar süzme vazifesi görecek olan
ağzı bağlanabilen torbalara doldurularak
bir kap içerisine suyunun ayrışması sağlanır. Su ayrıştıktan sonra torba içerisindeki yağ, soğuk suya tutularak torbadan
alınır ve kullanıma hazır hâle getirilir. Bu
yağlar hemen tüketilmeyecekse tuzlanarak küplere basılır. Tereyağı eritilerek
tuzlu (hekir) kısmı alınır, gerisi tenekelere
konup soğutulur. Kışın tüketilmek üzere
hazırlanan bu yağ, “sadeyağ” adını alır.
Günümüzde tüm bu işlemler için hazır
makineler kullanılmaktadır.
Peynir yapımı: Yaz döneminde hayvanlardan sağılan sütler temiz tülbentler yardımıyla geniş kazanlara süzülür ve ocaklarda kaynatılır. (Besicilik işiyle uğraşanlar süt çok olduğu için kimi zaman kay-

natmamaktadır.) Kaynatılan sütlerin
üzerinde biriken yağ, yapılacak peynirin
cinsine göre ayarlanır. Yavan (yağsız)
peynir yapılacaksa yağlar bir kepçe yardımıyla alınır. Yağlı peynir isteniyorsa yağlar olduğu gibi bırakılır. Bir gün önceden
ayrı bir kapta peynir yapımında kullanılacak peynir mayası hazırlanır. Maya için
daha önceden elde edilmiş olan peynir
suyu ve “şırdan” veya “sarkanak” adı
verilen inek midesi kullanılır. Daha önceden kesilerek tuzlanıp kurutulmuş olan
şırdan, hazırlanmış olan peynir suyunun
içine atılır ve bir gün bekletilir. Bekletilen
bu maya göz kararı kaynatılmış olan
sütün içerisine katılarak karıştırılır.
Günümüzde el yapımı maya yerine daha
çok hazır mayalar kullanılmaktadır.
Yarım saat gibi bir süre içerisinde mayalanan süt, peynir hâline dönüşerek kazanın dibine doğru çökmeye başlar. Üstte
kalan su bir kepçe yarımıyla ayrı bir kaba
alınır. Bu su yeniden maya yapımında
veya hamur işlerinde kullanılır. Dibe
çöken peynirin suyu iyice alındıktan
sonra peynir temiz torbalar veya tülbentler içine alınarak iyice suyunu bırakması
sağlanır. Bunun için torbalara el yardımıyla bastırılır. Bir gün süreyle torbalarda bekletilen peynir ertesi gün torbalardan çıkartılarak dilimlenir ve kullanıma
hazır hâle getirilir.
Peynir yapıldıktan sonra sıra kış için saklanmaya uygun hâle getirilmeye gelmiştir. Ufak ufak dilimlenen peynirler küplerin içerisine doldurularak üzerlerine
ağzına kadar tuzlu su konur. Bu işleme
salamura denilmektedir. Salamura yapılan peynirler evin serin bir köşesine kaldırılarak kışa kadar bekletilir. Peynir
salamura dışında basma (çökelek) yapılarak da saklanabilir. Bunun için dilim
hâlinde olan peynirler el yardımıyla iyice
ufalanır. Ufalanan peynirin içine çörek
otu katılarak ayrı bir tat alması sağlanır.
Çörek otu ile iyice karıştırılan peynir
isteğe göre çeşitli büyüklüklerdeki küplerin veya deri tulumların içerisine el yardımıyla hava kalmayacak şekilde iyice bastırılır. Küplerin ağzı temiz bir bez yardımıyla bağlandıktan sonra bezin üzeri
çamurla kapatılır ve zerzembi denilen
serin yerlerde kumun içine ağzı aşağı
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Bulgur yapımı (M. Kılınçer, Garibçe)

gelecek şekilde gömülür ve kışa kadar
burada bekletilir. Deri tulumlar ise hava
almayacak şekilde dikilerek yüksek bir
yere asılır. İçerisinde kalan suyun boşalması için alt taraftan şiş yardımıyla bir
kaç delik açılarak kışa kadar burada
kurumaya bırakılır, kışın buradan alınarak kullanılır. Eskiden deri tulumlara
basılarak yapılan bu işlem günümüzde
zahmetli bulunduğu için artık pek fazla
yapılmamaktadır.
Un ve Bulgur Yapımı:
Un yapımı: Harman sonrası elde edilen
buğdayın bir kısmı satılıp evin geliri elde
edilir. Evin ihtiyacı için ayrılan kısmı ise
ikiye ayrılır. Bir kısmı, bir kış boyunca
yetecek bulgur yapımında kullanılır, geriye kalan kısmı da un yapımına ayrılır. Un
için ayrılan kısım değirmene gönderilirken bulgur için ayrılan ise ayıklanıp kaynatılmak üzere bir kenarda bırakılır.
Un yapımı epey zahmetli olduğu ve
zaman aldığı için günümüzde halk artık
fabrikalarda üretilen hazır unu tercih
etmektedir. Eskiden buğday her yörede,
daha çok su kenarlarında bulunan değirmenlere götürülür, istenilen şekilde un
hâline dönüştürülür, torbalara doldurulup eve getirilirdi. Evin mutfak veya kiler

kısmında bulunan sert ve dayanıklı ağaçtan çivisiz olarak yapılmış, birkaç bölmeden oluşan ambarın un için ayrılmış olan
bölümüne, çinik (şinik), mut, uruplağ,
silme veya çuval adı verilen ölçülerden
biriyle iyice çiğnenerek basılırdı. Eğer un
çiğnenmezse kışa doğru acır ve yenmez
hâle gelirdi. Burada yer kalmazsa büyük
varillerin içerisine basılırdı. Unun varillere basılması esnasında pazardan alınan
taze karpuzlar da güzelce temizlenerek
unla birlikte varillere basılırdı. Böylelikle
un basma işlemi tamamlanmış olurdu.
Ambara ve varillere basılan un artık bütün
bir kışın ihtiyacını giderecektir. Bu arada
varillere basılan karpuzlar belli bir döneme kadar bozulmadan kalır. Zamanı geldiğinde ise buradan çıkartılarak yenirdi.
Kayseri’de 1950’li yıllarda Düvenönü*’nde un pazarı vardı. Un, buğday, nohut,
fasulye, bulgur gibi yiyecekler toptan ve
perakende olarak burada satılırdı. Cinsine ve yetiştiği yöreye göre değişik buğday
ve un çeşidi vardı (sarıbursa, sertbuğday
gibi). En iyi cins un, sarıbursa olup baklavalık, böreklik olarak alınır, ekmek için
diğer unlar kullanılırdı. Sarıbursa Uzunyayla’da yetişir, Çerkez vatandaşlar tarafından ekilip hasat edildiğinden olacak
“Çerkez unu” denirdi. Bir dönem ise
“Zerrin buğdayı” adı verilen buğday türü
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rağbet görmüştür. Günümüzde ise halk,
un alırken buğdayın türünden daha çok,
paketin üzerindeki birinci sınıf, ikinci
sınıf un türünden açıklamalara önem
vermeye başlamıştır.
Bulgur yapımı: Bulgur yapımına birçok
yörede “hedik kaynatma” da denir. Bulgurluk olarak bir kenara ayrılan buğday,
taşlardan ve içine karışmış otlardan ayıklanır. Daha sonra suyla yıkanır. Suyla
yıkanırken kalburdan faydalanılır ve
büyük kazanlara doldurularak kaynatılır.
Hedik hâline gelen buğday kazanlardan
alınarak damlara veya temiz olan betonların üzerine altlarına mitil, kilim, savan
gibi bezler yayılarak serilir, kurumaya
bırakılır. Kimi yerlerde buna “dem” de
denir. Kaynatılan buğday iyice kuruduktan sonra sıra buğdayın kırılması işlemine gelir. Bunun için hemen hemen her
mahallede bulunan soku taşlarından faydalanılır. Bütün bu işler için konu komşudan yardım alınır. Karşılıklı iki kişi
büyük tokmaklarla buğdayı döver. Böylece buğdayın kırılması ve kabuklarının
ayrılması sağlanır. Dövülen bu buğdaya
“yarma” (aşlık) adı verilir ve bir kısmı
kışın çorba ve çeşitli yemeklerin yapımında kullanılmak üzere bir kenara ayrılır ve kışa saklanır. Geri kalan kırılmış
buğday, köy ya da mahalle değirmenlerinde veya el değirmenlerinde çekilerek
kırılır. Kırılan bu buğday artık bulgur
adını alır. Değirmende öğütülen bulgurlar rüzgâr yardımıyla savrularak kabukları ayrılır. Küçük gözenekli kalburlar yardımıyla elenir ve iri bulgur, köftelik bulgur ile “pıt pıtı” veya “düğcük, düğürcük”
adı verilen bulgur olarak ayrılır. Her iş
bittikten sonra yarma, bulgur, pıt pıtı,
düğcük iyice kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra un gibi ambardaki diğer
bölmelere yerleştirilir. Ambar yoksa
varil, çuval gibi uygun eşyalara doldurularak havadar, nemsiz bir bölüme yerleştirilir. Kimi yerlerde bozulmaması için
içine tuz veya ceviz yaprağı konulur.
Aş Makarna Kesme
Bütün bir kış yetecek kadar aş makarna,
erişte, un çorbası kesilir ve kuskus dökülür. Yaz aylarında ve daha çok eylül ve
ekim ayı içerisinde aş makarna kesmek
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El değirmeninde bulgur öğütürken halay çeken kadınlar-Akkışla (H. Yüksel)

için bir gün belirlenir. Bir gün önceden
de konu komşuya yardım etmeleri için
haber verilir. Komşular gelmeden bir
gün önce hazırlıklar başlar; konu komşudan tahta, oklava, bıçak gibi malzemeler
ayarlanır. Ertesi gün çok erken bir saatte
büyük bir bakır leğen içerisine ambardan
un indirilir. İçerisine yumurtası, tuzu,
suyu katılır ve katı bir şekilde yoğrulur.
Hamurun iyice özleşmesi ve sert olması
için 8-10 defa üzerine bez örtülerek
ayakla çiğnenir. Çiğnenen hamur uğra ile
bezelenerek leğen içerisine yerleştirilir ve
üzeri bir bezle örtülür. Konu komşu gel-

Bütün bir kış yetecek kadar aş makarna, erişte, un çorbası kesilir ve kuskus
dökülür. (H. Yüksel)
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unutulmuş olan hamur ürünlerinden bir
ikisi de tepsi ve pro mantısıdır. Bu yiyecekler gene konu komşu marifetiyle sıkılıp hazırlanır, kurutularak veya kızartılarak uygun yerlerde saklanırdı. İhtiyaç
olduğu zaman da pişirilerek yenirdi. Bir
de bu ürünler uzun yola gidenlerin yanında bulundurdukları bir üründü. Özellikle
hacca gidenlerin ve okumaya giden talebelerin yanlarına azık olarak bu ürünlerden verilirdi.
Günümüzde yine konu komşu yardımıyla Kayseri mantısı sıkılmaktadır. Çokça
sıkılan bu mantılar, bir-iki pişirim olacak
şekilde naylon poşetlere doldurarak buzdolaplarının buzluğunda dondurularak
kışa saklamaktadır.
Salça kaynatma (H. Yüksel)

meden hamur tahtaları yerleştirilir; keskin bıçaklar, elekler, uğra olarak kullanılacak un ve oklavalar ayarlanır. Komşular da geldikten sonra görev ayarlaması
yapılır, herkes en iyi yaptığı işi alır.
Kadınların bir kısmı bezelenen hamurları maharetli bir şekilde üzerine uğra saçarak açarken diğerleri de açılan hamurları
üst üste koyarak kesmeye başlar. İlk kesilen hamurlar yaklaşık 15-20 cm ebatlarındadır. Bu kesilen parçalar bir yerde üst
üste toplanır, bıçak yardımıyla maharetli
bir şekilde kesilmeye başlanır. Görev
taksimi yapmış olan hanımların kimisi
küçük kareler hâlinde aş makarna keserken kimisi 1 cm’den daha küçük ve çok
ince olan un çorbasını kesmeye başlar.
Kimisi de yaklaşık 10 cm uzunluğunda
çok ince ve kibrit çöpü şeklinde olan
erişteleri keser. Kesilen makarna ve erişteleri serme işlemi -varsa- genelde evin
genç kızlarına düşer. Evin damına veya
güneş gören avlulara temiz bezler serilir.
Kesilen makarna ve erişteler bu bezler
üzerine yığın olmayacak şekilde serpiştirilerek 1-2 gün güneşte kurumaya bırakılır. Kuruyan makarna, erişte ve çorbalıklar daha sonra toplanarak elekten geçirilir ve unları ayrıştırılır. Unu ayrılmış
hamur işleri uygun kaplarda saklanmaya
alınır. Eriştelerin bir kısmı ise tandır veya
fırında kavrularak saklanır.
Eskiden birçok evde yapılan fakat bugün

Salça Yapımı
Kışın en çok tüketilen ürünlerden biri
salçadır. Kış girmeden mutlaka hazırlanması gerekir. Günümüzde hazır yapım
salçalar çıkmış olmakla beraber halkın
büyük bir çoğunluğu ev yapımı salçaya
daha çok rağbet etmektedir.
Eskiden halk salçasını bağından, bahçesinden topladığı domatesle yaparken
günümüzde pazar yerlerinden aldıkları
domatesle yapmaktadır. Toplanan domatesler doğranıp kevgirden geçirilerek ezilir, geniş tepsilere yayılarak güneş altında
bırakılırdı. Tepsilerde bekletilen domates
tortusu sabah akşam ara ara karıştırılırdı.
Güneşte bekletilerek yapılan bu salça
kaynatılmaz, bu hâliyle kullanılırdı. Bu
salçaya “güneş salçası” adı verilirdi.
Güneş salçasının yapımının hem günlerce sürmesi hem de tadının iyi olmaması
ve sulu olması nedeniyle çabuk bozulmasından dolayı zamanla bu iş kaynatma
yöntemine dönüşmüştür.
Kaynatma yöntemi de domates çekme
makineleri çıkıncaya kadar yorucu ve
zahmetliydi. Geçmişten günümüze kadar
süren biçimde salça kaynatılacağı zaman
hane halkının sayısı ve bir önceki seneden artan salçanın miktarı göz önünde
bulundurularak en az 100-150 kilo
domates satın alınır, alınan bu domatesler yıkanır, yıkandıktan sonra ikiye kesilerek bidonlara doldurulur ve bir-iki gün
güneş altında eprimeye bırakılırdı.
Güneşte bekleyen domatesler hem
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yumuşar hem de hafif bir şekilde suyunu
bırakır. Bir-iki gün sonra domatesler
leğenlerin içerisinde kevgir yardımıyla el
kuvvetiyle iyice ovuşturularak hem suyu
çıkarılır hem de kabuk ve çekirdeği ayrılırdı. Ayrılan bu kabuk ve çekirdek kısmına “fiş” veya “fişgemi” adı verilirdi. Bunca
zahmet artık günümüzde kalkmış, domates çekme makineleri çıkmıştır. Pazardan
alınıp yıkanmış olan domatesler, domates çekme makinelerinde çekilerek tortusu çıkarılıp kaynatılır. Suyunu iyice çektikten sonra salçanın kıvamını anlamak
için kazan içerisinde kürek itildiği zaman
iz bırakıp bırakmadığına bakılır. İstenilen koyu kıvama geldikten sonra ateşten
indirilir. Üzerine bolca tuz ve isteğe göre
bir miktar sıvı yağ eklendikten sonra
soğumaya bırakılır. Soğuyan salça bidonlara veya küplere doldurulur. Küflenip
bozulmaması için ağızlarına bir miktar
tuz ve yağ ilave edilerek kapakları hava
almayacak şekilde sıkıca kapatılarak bir
kış boyunca tüketilmek üzere evin serin
bir yerinde saklanır.
Üzümden Yapılan Kışlıklar
Koruk ekşisi: Eskiden kesme çorbanın
olmazsa olmazı, kuru naneden sonra
koruk ekşisiydi. Bamya çorbası ve börek
aşının da vazgeçilmeziydi. Koruklar sulanınca alaca düşmesine yakın toplanır,
pekmez yapımında olduğu gibi ezilerek
tülbentten süzülür, elde edilen sıvı tepsilere dökülerek güneşte veya derin tencerede kaynatılarak koyu kıvama gelmesi
sağlanır, daha sonra kavanozlara konulup saklanırdı. Kullanırken bir kaşık
koruk ekşisine biraz su ilave edilirdi.
Sirke yapımı: Evlerde bulunan mayalı
sirke küpüne ele geçen üzüm, elma veya
elma kabuğu atılır ve bir tutam (fiske) tuz
atılarak beklenir. En az altı ay sonra
mayalanan üzüm suyu sirke olarak kullanılırdı.
Pekmez: Kayseri’de üzümün yetiştirildiği her yerde mutlaka pekmez de kaynatılmaktadır. Fakat kaynatma usulü yöresine
göre çok az da olsa farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar kimi yerde şıra
elde edilirken, kimi yerde kaynatılırken
ortaya çıkmaktadır. Örneğin üzümün bir
zamanlar çok yetiştirildiği Bünyan*’da

Dokuzpınarlar’da pekmez kaynatma (H. Yüksel)

“balbaşı” adı verilen pekmez sızdırılarak
elde edilen şıradan elde edilir ve normal
pekmezden ayrı kaynatılırdı. Çoğu yerde
topraksız olarak kanatılan pekmez ekşi
olur. Buna “ekşili” adı verilir ve bu pekmezden daha çok yemeklerin yanına şerbet yapılır. Kimi yörelerde bir gün kaynatılarak pekmez elde edilirken kimi yerlerde ise tortu iyice çöktürülerek ikinci bir
kaynatma yapılır. Her yörenin kendine
has bir bölgesinde bulunan “pekmezlik”
denilen yerden alınan beyaz pekmez toprağı katılır. “Kestirme “denilen bu işlem
pekmezi mayalandırmak için yapılır ve
belli bir ölçüde kaynayan şıranın içine
katılır. Kimi yörelerde bu toprak kaynatılmadan önce de katılır. Toprak katılmazsa pekmez ekşimtırak bir hâl alır ve
tadı olmaz. Çoğu yerde pekmez kaynatılırken içerisine daha önceden temizlenip
dilimlenerek hazırlanan kabak, patlıcan,
kayısı ya da ayva katılır. Bu, pekmeze ayrı
bir özellik katar ve sevilerek yenilir.

Üzümün saklanması-hevenk (H. Yüksel)
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Kimi yörelerde dut ve pancar pekmezi de
yapılmaktadır. Sarıoğlan ilçesinin kimi
köylerinde dut pekmezi, Felâhiye’nin
çevre köylerinde pancar pekmezi hâlâ
yapılmaktadır.
Ekşi pekmez: Çekirdek ve posasından
ayrılan üzüm suyu leğene doldurulup
yumurtası ilave edilir ve kaynatılırdı.
Bunun duru pekmezden farkı üzüm
suyunun pekmez toprağı ile tatlandırılmamış olmasıdır.
Çalma pekmez: Duru pekmezin içerisine
yumurta sarısı ilave edilerek bir kap içerisinde elle çırpılarak koyulaştırılırdı.
Epeyce zahmetli bir iş olduğundan her
evde yapılmazdı. Rengi açılır, sarı pembe
karışımı bir hâl alırdı.
Üzüm sadece pekmez yapılarak değerlendirilmez. Üzümün çokça üretildiği
yerlerde üzüm pestili, köfter, badem
sucuğu ve ceviz sucuğu yapılır. Özellikle
Erkilet* yöremizde iplere dizilmiş cevizin
nişasta ve irmik katılmış olan pekmez
içerisine daldırılıp çıkarılması ile yapılan
“Kedi Bacağı” günümüzde de çok meşhurdur. Ayrıca bu yöremizde hâlen köfter de yapılmaktadır.
Üzümün Saklanması: Güze doğru itina
ile toplanan üzümlerin bir kısmı pekmez
yapımına, bir kısmı da güzün ve kışın
tüketilmek üzere ayrılırdı. Kışa ayrılan
üzümleri bozulmadan koruma yöntemlerinden biri yerinde saklamadır. “Gediri” adı verilen bu yöntemle dallardaki
cingil üzümler, üzerinde bulunduğu
dalıyla birlikte hemen bağ içerisine açılan yarım metre derinliğinde bir çukur
üzerine gediri dalıyla birlikte toprağa
değmeyecek şekilde sallandırılır. Çukur
içerisine sallandırılan üzümlerin üzerine
“gilemada “adı verilen kurumuş çubuk
dalları güzelce yerleştirildikten sonra
onun da üzerine gazel yerleştirilir, gazelin üzerine de toprak atılarak üzümlerin
üzeri iyice kapatılır ve kış için burada
bırakılır. Karın altında bozulmadan bekleyen bu üzümler, kışın çukurlar açılarak
çıkartılır ve afiyetle yenirdi. Toplanan
diğer üzümler ise pekmezlik ve heveklik
olarak eve getirilirdi. Heveklik adı verilen
üzümler, dalları kısa kısa kesilmiş çubuklar (daha çok iğde çubukları) üzerine
asılarak mutfak bölümünde halkın “arat-

sak” adını verdiği tavanda bulunan hezen
veya yuvarlama olarak adlandırılan tavan
ağaçlarına asılır, güzün yemek için burada birkaç ay bekletilirdi. Burada bekleyen üzümler biraz da olsa sularını kaybetmelerine rağmen tatlarından bir şey
kaybetmezdi. Hatta bu üzümler bahara
kadar bile dayanır, yenileceği zaman
buradan azar azar indirilen üzümler,
biraz ılık suda bekletilerek yine eski
hâlini alması sağlanırdı.
Kış için başka bir üzüm koruma yöntemi
de pekmez içinde bekletmedir. Eğer o yıl
pekmez kaynatılmışsa bağlardan toplanan üzümler yıkanıp çürükleri ayıklandıktan sonra küplere doldurulmuş olan
pekmezlere salkımlarıyla beraber bırakılırdı. Yenileceği zaman küpte bulunan
pekmezin içerisinden çıkartılır, pekmezi
süzdürülür ve yıkanarak yenirdi.
Ekmek ve Yufka Yapımı
Tandır ekmeğinin pişirilmesi: Günümüzde Kayseri’nin merkezindeki tandırlar
yok denecek kadar azalmasına rağmen
ilçelerde ve köylerde bu gelenek kısmen
devam etmektedir. Bir zamanlar tandırlar ısınma ihtiyacını da giderdiği için
daha çok evlerin içerisinde bir veya iki
adet bulunmaktaydı. Oda ortasında bulunan tandırlarda tandır yanıp söndükten
sonra üzerine “iskembi” adı verilen dört
ayaklı küçük bir masa konur, bunun üzerine ise büyük bir mitil (ince yorgan) atılırdı. Ev ahalisi uyuyacağı zaman bu mitilin altına girer ayaklarını tandıra doğru
uzatıp uyurdu.
Tandırda uzun süre yetecek kadar ekmek
pişirmek için geceden hazırlanan hamurun sabaha karşı ekşiyip kabarması beklenir. İlk iş olarak tandırın hava aldığı
küvle deliğini küllerinden temizlenir,
hazırlanan çatma ile tandır yakılır. Çatma
iyice alev aldıktan sonra üzerine alevi
harlandırmak için odun, odun yoksa
biraz saçma atılır, daha sonra da kerpiç
veya kesme parçaları bırakılır. Tandır
iyice alevlenince ilk iş olarak tandırın
üzerine hecirgetler konulur, onun da
üzerine sabah çorbasının pişirileceği bir
kazan yerleştirilir. En çok tercih edilen
çorba tarhanadır. Ekşiyen hamurdan bir
miktar alınarak rapata yardımıyla veya
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Kadınlar imece usulü bir araya toplanır. Sabah erkenden başlayan yufka yapımı akşamın karanlığına kadar devam eder, birkaç
evin kışlık veya ramazanlık yufka ihtiyacı giderilmiş olur (H.Yüksel).

elle bu hamurlar sertçe tandırın duvarına
yapıştırılır ve pişmeye bırakılır. Tandırın
duvarına yapışan hamurlardan bazıları
burada durmaz yavaşça kayarak ateşin
içine düşer. Düşen hamur alınmaz, orada
pişmesi beklenir. Tandırı közüyle pişen
bu hamura “kömme” adı verilir.
Hamurun tamamı ekmek olarak pişirildikten sonra uzun süre dayanacak olan
ve genelde kışın tüketilecek kitleğin
hazırlanmasına sıra gelir. En son olarak
pişirilen halka ekmeklerin bir kısmı
soğuduktan sonra eğeşin üzerine dizilerek tandırın içerisine düşmeyecek şekilde tandırın üst kısmından sallandırılır.
Kimi zaman tandırın dibinde farklı
ekmek pişirilmek istenir. Bunun için
küçük taş kapaklar kullanılır. Taş kapakların üzerine konulan hamurlar kitlek
yapılacak halkalar yerleştirilmeden önce
tandırın dibine pişmesi için bırakılır.
Bunların da üzerine “duvak” adı verilen
büyük bir tandır kapağı kapatılarak halkalar, kuruması için burada bekletilir.
Tandırın etrafındaki her iş halledilip
pişen ekmekler, ekmek teknesine yerleştirildikten sonra tandırın kapağı açılarak

kurumaya bırakılan kitlek ve tandırın
dibinde pişmeye bırakılan ekmek buradan çıkartılarak bir bezin üzerine serilir.
“Kitlek” veya” kurut” adı verilen bu
ekmek oldukça kuru ve serttir. Kolay
kolay diş geçmese de yemesi zevklidir.
Yufkanın pişirilmesi: Kayseri’nin hemen
hemen her yöresinde yufka yapımı eski
bir gelenek ve görenektir. Şehir merkezinde unutulmaya yüz tutmuş olsa da
yufka yapanlara hâlen rastlanılmaktadır.
Şehir merkezindeki bu gelenek özellikle
Avşarlar ile Kayseri’ye başka illerden göç
edenler arasında devam ettirilmektedir.
Kışa doğru köylerde, ilçelerde ve şehir
merkezinin mahallelerinde kadınlar
imece usulü bir araya toplanır, sabah
erkenden başlayan yufka yapımı akşamın
karanlığına kadar devam eder. Birkaç
evin kışlık veya ramazanlık yufka ihtiyacı
giderilmiş olur.
Turşu Yapımı
Uzun kış günlerinin vazgeçilmezlerinden
biri de turşudur. Eskiden turşu, bugün
olduğu gibi plastik bidonlar yerine daha
çok büyük küplere ve 18 kiloluk tenekele-
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Turşu yapımı (M. Kılınçer, Garibçe)

re kurulurdu. Genellikle karışık turşu
yapılmakla beraber değişik turşular da
hazırlanırdı. Halk daha çok kendi bağında, bahçesinde yetiştirdiği sebzelerin fazlasını turşu yapımında kullanırdı. Tenekeler veya küpler içerisine ayıklayıp yıkanan domates, biber, havuç, kelek, salatalık ve sarımsaklar karışık bir şekilde
koyulduktan sonra içerisine bir miktar
şeb, bir miktar sirke, tuz ve bir avuç kadar
kuru nohut katılır, ağzına kadar su ile
doldurulurdu. Küplerin üst kısmına küflenmeyi ve barlanmayı önlemek için birkaç adet bağ yaprağı veya maydonoz sapı
yerleştirilirdi. Kimileri denelerin su üzerine çıkmaması için ağzına düz bir taş
koyup ağırlık yaparak o şekilde evin veya
mutfağın uygun bir köşesinde ekşimeye
bırakırdı. Tenekeler içerisine hazırlanan
turşular ise şehir veya kasaba içerisinde
bulunan kalaycıya götürülerek ağzı
lehimletilerek eve geri getirilirdi.
Acuka: Acuka da son zamanlarda yaygınlaşan kışlık yiyeceklerden biridir. Kayserili hanımların daha çok ev oturmalarında ikram ettiği domates, kırmızıbiber, cin
biber, sarımsak ile kaynatılarak yapılan
bir tür çaman benzeri yiyecektir.
Gilaboru Saklanması
Özellikle ekim aylarında olgunlaşarak
toplanmaya başlanan gilaboru*nun en
çok yetiştiği yerler Bünyan, Gesi* ve
Akkışla’dır. Bu yöreler dışında yetişse de

satışı yapılacak kadar fazla üretilmemektedir. Yetiştiği yörelerde, hemen hemen
her ev, kışa girmeden batman batman
(sekiz kg) bu bitkiden toplayarak veya
satın alarak evinde bulundurur. Antioksidan özelliğe sahip olan ve özellikle böbrek taşlarını düşürdüğü bilinen, kramp ve
astım gibi birçok hastalığa şifa verdiğine
inanılan ve bilim adamları tarafından da
çok sık bir şekilde araştırılan bu bitki
toplanıp yapraklarından ve sararmış
kısımlarından ayıklandıktan sonra güzelce yıkanır ve küplere veya bidonlara doldurulur. Küplere doldurulan gilaborunun dibine, sararmaması ve rengini kaybetmemesi için bir avuç arpa konur.
Küp, ağzına kadar su doldurulur ve beklemeye bırakılır. Özellikle sulak yerlerde
yetiştirilen bu bitki, suyu çok sevdiği için
küplerde bahara kadar bozulmadan kalır.
İlk toplandığında biraz acı olan gilaboru
suda bekletildikçe tatlanır. Bir kış boyunca küplerde bekletilen gilaboru havalar
ısınmaya başladığı zaman tüketilmeye
başlanır. Gerektiği zaman kullanılacak
kadarı sudan çıkarılır ya olduğu gibi yenir
veya suyunu sıkıp içine bir miktar şeker
katılarak içilir.
Yaprak Salamurası
Yörede kışın en çok tüketilen ürünlerden
biri de üzüm yaprağıdır. Bağ zamanı
daha üzümler olgunlaşmadan yeşil ve
tazeyken toplanan üzüm yaprakları
özenle dizilerek küplerin içine yerleştirilir. Üzerine kaynamış tuzlu su, taşmayacak şekilde doldurulur. Yaprakların
suyun yüzeyine çıkmaması için üzerine
düz, ağır bir taş konulur. Kışa kadar bir
köşede bekletilir.
Kurutularak Saklanan Ürünler
Patlıcan: Kayseri'de kışın tüketilmek için
en çok rağbet gören patlıcan, yerli Yamula patlıcanıdır. Patlıcan dilim dilim doğranarak kurutulduğu gibi enine ikiye
bölünüp içi boşaltıldıktan sonra dolmalık olarak iplere asılarak da kurutulur.
Kuruduktan sonra torbalara doldurularak havadar bir yerde saklanır. Eskiden
beri gelen bu yöntem hâlâ devam etmekte olup günümüzde yeni yöntemler de
ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri patlıca-
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nın temizlenip kabuğu pijama şeklinde
soyulduktan sonra karnının yarılıp geniş
tencerelerde kızartılıp soğuduktan sonra
uygun poşetlere konularak buzluklarda
saklanmasıdır. Dilim veya kare şeklinde
doğranmış olarak kızartılanlar da aynı
şekilde saklanır. Bir kısım patlıcan ise
ocakların közüne atılarak közlenir. Közden çıkartılan patlıcanların kabukları
temizlendikten sonra doğranarak ufak
poşetlere konularak kışın tüketilmek için
buzluklarda dondurularak veya kavonozlara doldurularak konserve olarak saklanır.
Biber: Kayseri’de en çok tüketilen kışlık
biberler “yerli” diye tabir edilen biberlerdir. Bu biberler özellikle turşu yapımında
ve kurutmalık olarak kullanılır. Cırgalan
biberi bunların içerisinde en çok tüketilenidir. Kayseri’de kurutulan biberler,
daha çok dolmalık ve sivri biber olmak
üzere iki türlüdür.
Bamya: Pazardan evin ihtiyacına göre
alınan bamya ayıklanıp temizlendikten
sonra iğne yardımıyla iplere dizilerek
güneş gören bir yere asılır ve iyice kuruyana kadar bekletilir. Kuruduktan sonra
temiz torbalara doldurularak kaldırılır.
Bezelye: Çok yaygın olmasa da kimi
yörelerde yetiştirilip kurutulmakta veya
haşlanıp kavonozlara doldurularak saklanmaktadır. Kimi yerlerde “fil” adı da
verilen bezelye, kurutulmak istendiği
zaman toplanmayarak dalında kuruması
sağlanır. Kuruyan bezelye harman zamanı köklenerek toprağından çıkartılır ve
nohut gibi çırpılarak toplanır. Güneş
altında iyice kurutulduktan sonra torbalara doldurularak kaldırılır.
Domates: Daha çok salça zamanı alınan
domatesler içerisinden bir kısmı kurutmalık olarak ayrılır. Yıkanıp çürük kısımları alındıktan sonra dilimlenerek güneş
altında kurumaya bırakılır. Kuruyan
domatesler torbalanarak havadar bir
yere kaldırılır
Kabak: Kabak da patlıcan gibi kabuğu
soyulduktan sonra ince dilimler hâlinde
doğranarak güneşte kurutulur ve havadar
torbalara konularak kaldırılır.
Nane: Arsız ve suyu çok seven bir bitki
olan nane baharla birlikte bellenerek
kuvvetli bir biçimde yeniden sürmesi

sağlanır. Çiçekleninceye kadar ara ara
biçilen nanenin yaprakları güneşte iyice
kurutulduktan sonra el yardımıyla ufalanarak bir kevgirden geçirilir. Bu şekliyle
de bir süre daha güneşte bekletilen nane
uygun kaplara konularak kış boyunca
yemeklerde kullanılır.
Fasulye: Fasulye kurutma işi bütün Kayseri’de yapılmaktadır. Taze olarak pişirmek için veya kışın tüketmek için özel
olarak tercih edilen fasulyeler vardır.
Bünyan fasulyesi bunlardan biridir. Ama
artık eskisi gibi fasulye yetiştiren pek kalmamıştır. Bahçelerden toplanan fasulyenin bir kısmı satılır, kalan kısmı da ayıklandıktan sonra ince ince dilimlenerek
veya ikiye üçe kırılarak kurutulur. Kimi
yerlerde fasulye ipe dizilerek kurutulur.
Eskiden birçok yörede, kurutulan fasulyeden en çok boranı yapılırdı. Fasulyeden yapılan boranının içerisine bir miktar yarma katılır, üzerine de isteğe göre
sarımsaklı yoğurt dökülerek afiyetle yenilirdi. Bugün fasulye boranısı da unutulan
yemekler arasına girmektedir. Günümüzde fasulye temizlenip ufak ufak kırılıp geniş tencerelerde haşlandıktan sonra
cam kavonozlara doldurularak konserve
olarak saklanmaktadır. Kimi ise haşladığı
fasulyeyi küçük poşetlere doldurup buzluklarda saklayarak kışın tüketmektedir.
Nohut: Kayserinin hemen hemen birçok
yerinde yetiştirilen nohut yaş hâliyle toplanarak kuruyemiş gibi tüketildiği gibi
daha çok tarlada güze bırakılır, güzün
kökleriyle toplanır. Saplarından tutulup
çırpılan nohut güneş altında iyice kurutularak çuvallara veya uygun kaplara doldurularak kışa saklanır ve bir sonraki
döneme kadar tüketilir.
Ceviz ve badem: Ceviz ekim ayının sonuna doğru iyice yetkin hâle gelir, yeşil
kabukları ayrışmaya başlar. Bu hâle gelen
cevizler konu ve komşunun yardımıyla
çırpılır. Çırpma epey zahmetli bir iştir.
Yeteri kadar çırpılan cevizin bir kısmı
dalında kalır. Geriye kalan ve yere düşerek gözden kaçan cevizleri ise “başakçı”
adı verilen kişiler toplar. Buna “başaklama” adı verilir. Eğer badem ağaçları mevcutsa bunlar da çırpılır. Çırpılan ceviz ve
bademlerin yeşil kabukları soyulduktan
sonra kuruması için uzun süre güneş
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altında bekletilir. İyice kuruyan ceviz ve
bademler torbalara doldurularak kaldırılır ve kış boyunca tüketilir.
Kayısı: Temmuz ve ağustos aylarının sonlarına doğru bahçelerden toplanan kayısıların yarmaca olanlarıyla ezik olanları
ayrılır. Yarmacalık olanların çekirdekleri
ayrıldıktan sonra temiz olan damlara
veya bezlerin üzerine serilerek kurutulur.
Çekirdeklerinden ayrılmayacak şekilde
olanlar ise çekirdekli olarak kurutulur.
Kuruyan kayısılar toplandıktan sonra
torbalara doldurularak kışın hafif şekerle
kaynatılıp hoşaf hâlinde yemeklerin
yanında tüketilir. Ezik olan kayısıların bir
kısmı marmelat yapılmak için temizlenir,
kevgir yardımıyla ezildikten sonra geniş
bir kapta şekerle kaynatılarak kavanozlara doldurulup saklanır. Ezik kaysıların
bir kısmı ise pestil yapılmak için yine
temizlenip ezildikten sonra temiz tülbentler üzerine yayılarak damlarda kurumaya bırakılır. Kurumadan önce isteğe
göre üzerlerine tatlı kayısı çeğirdeği veya
ceviz, fındık gibi yemişler serpilir. Burada
iyice kuruduktan sonra bezlerden ayrılarak sarılır ve uygun yerlerde kışın tüketilmek için saklanır. Kayısıların sağlam
olanlarından ise çekirdekleri çıkarıldıktan sonra “kestirme” adı verilen reçel
yapılır.
Elma: Bahçelerden toplanan elmaların
bir kısmı belli bir süre içerisinde tüketilmek üzere aralarına saman veya gazel
serpilerek kasalara doldurulur ve evin bir
köşesine kaldırılır. Bir kısmı da parçalara
ayrıldıktan sonra güneşte kurutulur, kışın
komposto yapmak üzere saklanır.
Erik: Elma, erik, kayısı gibi kurutularak
saklanan ürünlere bazı yörelerimizde
kak adı verilmektedir. Erik de kayısı gibi
çekirdeği çıkartılmadan veya çıkartılarak
kurutulan bir üründür. Aynı zamanda
kayısı gibi ezik olanlarından marmelat
veya pestil yapılmaktadır.
Üzüm: Bağlarda dallarından salkımıyla
toplanan üzümler sürekli güneş gören
geniş alanlar üzerine salkım hâlinde serilerek kurutulur. Özellikle dam veya geniş
avlular tercih edilir. İyice kuruyan üzümler el ile ovalanarak çöplerinden ayrıştırılır ve bez torbalara doldurularak saklanır.
Dut: Bağlarda hâlen çokça yetiştirilen

dut, daha çok tazeyken tüketilir. Fazlası
konuya komşuya dağıtılır. Bir kısmı da
kışın kuru yemiş olarak tüketilmek üzere
temiz damlara veya bezlerin üzerine serilerek kurutulur. Kuruduktan sonra kışın
tüketilmek üzere saklanır.
Tarhana: Kayseri’de belirli bir döneme
kadar hemen hemen her yörede yapılıp
kurutularak hazırlanan tarhana günümüzde şehir ve kimi ilçe merkezlerinde
unutulmaya yüz tutmuş olsa da köylerimizde hâlâ yapılmaya devam etmektedir.
Sarız, Pınarbaşı gibi ilçelerde ise hâlen
yoğun bir şekilde kışlık ürün olarak yapılmaktadır. Ana maddesi süzme yoğurt ve
dövme buğday (yarma) olan tarhana
özellikle kış günlerinde, sabahları yenir.
Kabuklarından ayrılarak dövülen buğday
önceden büyük kazanlarda haşlanarak
hazırlanır. İçerisine tuzlu süzme yoğurt
ve isteğe göre nohut, domates salçası,
biber salçası ve baharat katılarak yoğrulan tarhana hamuru 5-6 gün veya biraz
daha fazla beklemeye bırakılarak mayalandırılır. Ele yapışmayacak hâle geldikten sonra ufak ufak topaklanarak temiz
bezler üzerine serilir ve güneşte iyice
kurutulur. Kuruduktan sonra temiz torbalara konularak saklanır. Topak hâlde
kurutulabildiği gibi bezler üzerine düz bir
şekilde yayılarak pestil gibi de kurutulabilmektedir. Kurutulmuş tarhanalar pişirileceği zaman ılık suda ıslatılarak pişirilmeye hazır hâle getirilir. Eskiden küplere
doldurulup yaş hâlde serin yerlerde
muhafaza edilen tarhana günümüzde
poşetler içerisine konularak buzlukta kış
için saklanmaktadır.
Kaynatılarak, Közlenerek ve Dondurularak Saklanan Ürünler
Günümüzde kışın bulunması zor olan
veya pahalı olan bütün sebzeler artık
dondurularak saklanabilmektedir. Çeşitli
işlemlerden geçirilerek veya geçirilmeden saklanan birçok ürün vardır.
Kaynatılarak yapılan ve kışa saklanan
ürünlerin başında menemen gelmektedir. Kışa doğru bahçesi olan her evin bir
kenarında bir ocak kurulduğunu ve burada menemen yapıldığını görmek mümkündür. Ocak kurulamayan evlerde de
bu işlem evin içerisinde kaynatılarak hal-
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ledilmektedir. Biber ve domatesler yıkanıp temizlenir. Önce biberler doğranarak
geniş bir tencere içerisinde yağ ile iyice
kavrulur. Üzerine kabukları soyulup doğranmış domatesler dökülerek iyice kaynatılıp tuzu da ilave edilerek pişirilir.
Pişirilen menemen sıcak sıcak cam kavonozlara doldurulur.
Son yıllarda yeni bir uygulama daha başlamıştır. Salça kaynatılırken veya kaynadıktan sonra közün içerisine taze patlıcanlar gömülerek közlenmektedir. Közlenen patlıcanların yanmış olan kabukları soyulduktan sonra güzelce doğranıp
tuzlanarak poşetlere doldurulup buzlukta saklamakta ve kışın tüketilmektedir
Diğer Saklama Yöntemleri
Bir dönem lahana, havuç, pancar, patates, yer elması gibi ürünler evin toprak
zemininde, toprak olmayan evlerin ise
bahçelerinde bulunan bir bölümde saklanırdı. Toprak zemin belli bir derinliğe
kadar eşilir saklanacak olan patates, pancar ve benzeri ürünler kat kat yerleştirilirdi. Her kat cıvık samanlı çamurla sıvanır,
en üste ise toprak basılırdı. Kışın ihtiyaç
duyuldukça katlar açılır, ihtiyaç duyulan
miktar alınır, diğer katlar bozulmazdı.
Lahana sapı toprağa gelecek şekilde
gömülür üstü bezle örtülür, üzerine kar
yağması ile korunurdu.
Reçel: Halk arasında reçel veya kestirme
olarak bilinen ürünler de birtakım işlemlerden geçirilerek kışlık tüketime hazır
hâle getirilen diğer saklama yöntemlerindendir. Kayseri’de hemen hemen her
çeşit meyveden ve bazı sebzelerden
şekerle kaynatılarak reçel yapılmaktadır.
Kayısı, şeftali, çilek, kabak, patlıcan, gül,
vişne, incir, ayva en çok reçeli yapılan
ürünlerdir. Hepsi de belli oranda şekerle
kaynatılarak yapılır fakat öncesinde bazı
meyve ve sebzeler çeşitli uygulamalardan
geçirilir.
Yün Yıkama ve Çırpma
Daha çok yazın ilk ayı haziran içerisinde
evlerde bulunan yün yatak, döşek ve yorganlar sökülerek yünler ortaya dökülür.
Yünler önce bir güzel yıkanır. Daha
sonra ise sıcak güneşin altında iplere
asılarak veya uygun yerlere serilerek

Yün çırpmada badem ve iğde ağacının düzgün sürgünlerinden kesilen uzun
sopalar tercih edilir (H. Yüksel).

kurumaya bırakılır. Yün iyice kuruduktan sonra temiz bir yere serilerek ince
uzun bir çubukla vurularak çırpılır. Yün
çırpmada sağlam olduğu için daha çok
iğde ağacının dalları tercih edilir. Yorucu
ve zahmetli bu işten sonra yünler kabarmış olur. Kabaran yünler yeniden elden
geçirilerek hem tiftiklenir hem de üzerinde kalmış çer çöp vb. pislikler ayrılır. Bu
konuda da gelinlerin söylediği güzel bir
söz vardır, “Yünde toz, kaynanada söz
bitmez.” diye. Yünler tiftiklendikten
sonra yeniden yatak ve yorganlara doldurulur, yerlerine kaldırılır.
Eğer evde evlenecek kız ve oğlan varsa iş
daha da zordur. Batman hesabı ile alınmış yeni kırkılmış yün önce evde kaba
pisliklerinden arındırılır. Yün yıkama
için bir gün belirlenir. O gün aileye yakın
kişiler yün yıkamaya çağrılırlar. Bu iş işin
daha çok köy veya kasabalarda ırmak
kenarları veya yün yıkamak için yapılmış
mevkiler tercih edilir. Birçok yerde belediyeler tarafından belirlenmiş özel yün
yıkama yerleri vardır. Ağaç tokaçlarla
birlikte tokaçlamaya başlarlar. Köpürtme adı verilen bu tokaçlama esnasında
kirler köpürerek yünden ayrışmaya başlar. Yıkanan yünlerin suları, dere kena-
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rında bulunan tel kafeslerin veya betonların üzerine atılarak iyice süzdürülür. Bu
esnada bir kenarda da yemekler pişirilir
ve eğlenceli bir şekilde yenir. İşler bittikten sonra yünler tekrar torbalara doldurularak eve götürülür. Burada yeniden
uygun yerlere serilir ve iyice kurutulur.
Kuruyan yünü kalan pisliklerinden ayıklamak için iyice çırpılır ve daha sonra
tiftiklenir. Yatak yorgan yapmak için bir
kenara ayrılır.
Kaynak kişiler: Alime Aşık, 1960, SindelhöyükDeveli, ilkokul mezunu; Canan A. Selim, 1977,
Güzelöz-Yeşilhisar, lise mezunu; Çetin Akbulut,
1966, Ördekli Köyü-Sarız, ilkokul mezunu;
Fatma Çelik, 1923, Bünyan, okuma yazma biliyor; Feruze Çakmak, 1955, Bünyan, ilkokul
mezunu; Fatma Yaptıtevik, 1961, Yerköy-Yahyalı, ilkokul terk; Gamze Yüksel, 1974, Bünyan,
ortaokul mezunu; Gülistan Çelik, 1955, Bünyan,
okuma yazma biliyor; Gülşen Korumaz, 1956,
Gesi, ilkokul mezunu; Hatice Sevinç, 1947, Bünyan, ilkokul mezunu; İnci Müge Gençoğlu, 1973,
Kayseri, yüksekokul mezunu; Meliha Sağır,
1957, Solaklar -Pınarbaşı, ilkokul mezunu; Musa
Şahin, 1946, Felahiye, ilkokul mezunu; Mühürdar Yalçın, 1979, Tatılı-Sarıoğlan, ilkokul mezunu; Münevver Atlı, 1931, Sultanhanı-Bünyan,
okuma yazması yok; Nevzat Türkten, 1928, Kayseri, yüksekokul mezunu; Penpe Yüksel, 1938,
Bünyan, okuma yazma biliyor; Refika Artıran,
1949 Kayseri, ilkokul mezunu; Remzi Yıldız,
1953, Mullahüseyinler-Sarız, ortaokul mezunu;
Rıfat Taş, 1969 Güzelöz-Yeşilhisar, ortaokul
mezunu; Yusuf Durgun, 1962, Cebir-Talas, lise
mezunu.
		

yılında Balmat ve Packard’ın Alplerde
Mont Blanc’a tırmanışı dağcılığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uluslararası
bir spor hâline gelmesi ise 1931 yılında,
merkezi Cenevre’de olan Uluslararası
Dağcılar Birliği (UIAA)’nin kurulmasıyla
mümkün olmuştur.
Kış sporları açık veya kapalı alanlarda
buz, kar, soğuk gibi kış ikliminin etkileri
altında yapılan doğa sporudur. Hem dağcılık hem de kış sporlarına günümüzde
geldiği nokta itibariyle çok önemli yatırımlar yapılmaktadır. Dağ-doğa sporları
ve rekreatif alanlarının daha uzun süreli
kullanılabilmesi konusunda alternatif
çalışmalar sürdürülmektedir.
Türkiye’de Dağcılık ve Kış Sporları
Dağcılık faaliyetleri: XIX. asrın son çeyreği ile XX. asrın ilk çeyreği arasında
özellikle Alman ve İngiliz subayların yaptığı bireysel aktivitelerle sürdürüldü.
1962 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonunun kurulmasıyla kurumsal nitelik
kazandı.
Ülkemiz coğrafyasında 9 Ekim 1829 tarihinde Alman “Prof. Dr. Friedrich Von

HASAN YÜKSEL

KIŞ SPORLARI VE DAĞCILIK
Kış sporları genellikle kış mevsiminin
doğal şartları içinde yapılan ve kuzey
yarım kürede hem sportif faaliyetler açısından hem de ciddi bir endüstriyel alt
yapıya sahip olması bakımından çok
önemli spor dallarıdır. Dağcılık, dağlarda
yürüyüş ve kamp kurmanın yanı sıra tırmanma sporunu da kapsayan birçok
farklı özellikleri nedeniyle yaz ve kış dağcılığı gibi farklı dalları olan bir doğa sporudur.
XVIII-XIV. yüzyılda Kıta Avrupasının
zenginleri tarafından boş zamanlarını
değerlendirme ve hayatlarını süsleme
arayışı sonucunda bir spor olarak yapılmaya başlanan dağcılık, XX. yüzyılın
başında yaygınlaşmaya başlamıştır. 1786

28 Ağustos 1924 tarihinde Miralay Cemil
Cahit Toydemir Bey, yanında altı subay ve
bir erle Erciyes zirveye ilk tırmanışı
gerçekleştirmiş, böylece Türkiye ve
Kayseri'de dağcılık etkinlikleri başlamıştır
(B. Çoksevim Arşivi).
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J.Parrot” tarafından B. Ağrı Dağı’na ilk
çıkış gerçekleştirildi. 1846 senesinde
Alman Prof. Karl Koch, Doğu Karadeniz
Dağları Kaçkar zirvesine tırmandı. “W.
Rickmer” 1894’te D.K.D.Altıparmak zirvesine, 1901’de “Dr. Franz Xaver Shafer”
Aladağlar’ın tespit edilememiş bazı zirvelerine ve 1931 senesinde de “Ludwig
Sperlich” ve arkadaşı “Ludwig Krenek”
Cilo-Sat Dağları’na tırmandılar.
Üzüntü vericidir ki asırlardır bu dağların
eteklerinde yaşayan yöre halkından bu
dağlara tırmanmış olanların kayıtları
tutulmadığından ülkemizin dağlarına ilk
çıkış unvanları yabancı dağcılara verilmek zorunda kalınmıştır.
Türklerin dağcılığa ilgisi ise Prof. Ali
Vehbi Türküstün’ün Fransız arkadaşlarıyla 30 Temmuz 1902’de Alp Dağları’nın
Mont-Blanc doruğuna tırmanarak beraberinde götürdüğü Türk bayrağını dikmesiyle başlamış ve bu, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilmiştir.
İlk Türk tırmanışı (yerli halkın çobanları
ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki seyyahlar hariç tutularak) 28 Ağustos 1924 tarihinde “Miralay Cemil Cahit Toydemir”in
3917 m’lik Erciyes Dağı* tırmanışı kabul
edilerek kayıtlara geçirilmiştir.
Büyük Ağrı Dağı’na ilk Türk tırmanışı ise
Dr. Bozkurt Ergör’e göre 3 Eylül 1934
tarihinde “Yüzbaşı Rüştü” ve “Teğmen
Bekir” kumandasındaki 13 kişilik bir
asker kafilesiyle gerçekleştirildi. 19271928’de Albay Bilgeri, Isparta Eğirdir’de
dağcılık kursları düzenlemiştir. 1928
yılında “Türk Dağcılık Cemiyeti” adı
altında ilk dağcılık örgütü kurulmuştur.
1939’da ise Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü tarafından “Dağcılık ve Kış
Sporları Federasyonu” kuruldu. 19501960 yılları arasında Kayseri’de olduğu
gibi Ankara, Manisa, Erzurum gibi illerde de dağcılık ve kış sporları alanında
faaliyet gösteren gruplar kulüpleşmeye
başlamıştır.
Kayseri’de Kış Sporları ve Dağcılık
Ülkemizin en yüksek beşinci dağı olan
Erciyes Dağı, geçmişten günümüze dağcılık ve kış sporları konusunda ilgi alanı
olagelmiştir.
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Erciyes’e tırmanan ilk hanım dağcılar. Solda Nezihe Tarakçıoğlu ile sağda
Muhaddisoğlu İlmiye Bergman -26 Temmuz 1936 (A. Gerçel Arşivi)

İç Anadolu’nun en yüksek zirvelerinden
biri olan ve adı “Akdağ (Harkasos)” anlamına gelen Erciyes Dağı hem kış sporları
hem de dağ coğrafyası kullanılarak yapılabilen pek çok spor dalını uygulamaya
(skyski, yamaç paraşütü vb.) müsait
olması sebebiyle turizm ve rekreatif faaliyetler başta olmak üzere birçok yönden
önemli hizmetler sunmaktadır. Üniversitelerin varlığı hem bilimsel hem de kış
sporları ve dağcılık açısından güçlü bir
alt yapı zemini oluşturmaktadır.
1950’li yıllarda Kayseri’de dağcılık ve kış
sporları alanında faaliyet gösteren gruplar kulüpleşmeye başlamıştır. Bu yıllarda
amatör dağcı olan Erdal İnönü, 1954
yılında Kayserili arkadaşı Necdet Nakipoğlu ile birlikte Erciyes’e tırmanmış ve
1950’li yılların lider ve yıldız dağcıları Dr.
Bozkurt Ergör ve Muzaffer Erol Gez de
Türk dağcılığının gelişmesine çok önemli
katkılar sağlamışlardır.
Kayseri, Türkiye Dağcılık Federasyonunun kuruluşunda da çok önemli görevler
üstlendi. 30 Ekim 1965 tarihinde
Hacılar*’da bir kahvede yapılan görüşme
ile dağcılık federasyonu kurmak için
gerekli çalışmalar yapılmış ve 21 Temmuz 1966 tarihinde Türkiye Dağcılık
Federasyonu resmen kurulmuştur. Ne
yazık ki Erciyes Dağı ile ilgili ileri derecede bir bilimsel, endüstriyel, sosyal içerikleri olan bir dağcılık kültürü geliştirilememiştir. Zirvedeki yapı ve mağara giriş
ve duvarlarındaki yazıların ne olduğu
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Erciyes’te kayak sporu (KBB)

konusunda bir bilgiye sahip olunamamıştır.
Cumhuriyet öncesi Erciyes Dağı zirve
tırmanışları XIX. yüzyılın başlarında
özellikle İngilizler ve Ruslar tarafından
yapılmıştır. Ancak Cumhuriyet’in başlarında, 1924 yılında Miralay Cemil Cahit
Toydemir Bey yanındaki altı subay ve bir
erle, dağın doğu istikametinden ilk zirve
tırmanışını gerçekleştirmiş ve bu faaliyetle Türkiye’de ve Kayseri’de dağcılık
etkinlikleri başlamıştır. Miralay Cemil
Bey Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmandıktan sonra zirveye çıkan subay ve erlerin isimlerini bir kâğıda yazıp metal bir
sigara tabakası içine koyarak zirveye
bırakmıştır. Bu metal sigara tabakası aynı
zamanda yurdumuzun ilk zirve defteri
olma özelliğini taşımaktadır. Daha sonra
Kayseri’de Halkevleri* Spor Komitesi,
Tayyare Fabrikası*, Talas Amerikan
Koleji ve diğer spor kulübü vb. kurumlarda, dağcılık merakı olanlardan oluşan bir
dağcılık faaliyetinin başlatıldığı görülmektedir. 1930’lu yıllarda Erciyes zirveye

yapılan faaliyetlerde zirveye ulaşan ilk
bayan dağcılar Nezihe Yücel Tarakçıoğlu
ile Muhaddisoğlu İlmiye Bergman
olmuştur. 1950’li yılların önemli dağcılarından ve Dağcılık Federasyonu Başkanlığı da yapmış bulunan Dr. Bozkurt
Ergör, Kayseri dağcılığına ve dağcılık
sporunun gelişmesine çok önemli katkılar sağlamıştır. 1966 yılında Kayseri Dağcılık Kulübünü kurarak ülkemizdeki pek
çok zirveye bazen yalnız, bazen ekibiyle
tırmanışlar gerçekleştirmiştir.
Üniversitelerimizde öğrenciler tarafından icra edilen dağcılık faaliyetlerinin
yanında yerel yönetimler, kamu ve özel
sektör içinde yer alan dağcılık kulüpleri
de dağcılık sporuna önemli katkılarda
bulunmaya çalışmışlardır. Kayseri’de
hem dağcılık hem de kış sporları alanında önder ve emek sahibi olarak Miralay
Cemil Cahit Bey, Dr. Bozkurt Ergör,
öğretmenlerimiz Muharrem Barut, İzzet
Bey, Aziz Bey, Rıza Nadir Bey, Muvaffak
Uyanık Bey ve Talas Amerikan Kolejinden Mr. Nelson ile Osman Taşkan, Alaaddin Güneş ve birçok gönüllünün çalışmalarıyla kış sporları ve dağcılık alanında
temeller atılmıştır. Bu alandaki çalışmaların son ve önemli halkası ise Kayseri
Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki*’nin sorumluluğunda yürütülen ülkemiz ve Kayseri için çok önemli
olan “Erciyes Master Planı Projesi” ile bu
alandaki gelişmeye büyük katkı sağlamıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Erciyes Kış Turizm Merkezi Master Planı”
çerçevesinde 8 Aralık 2005 tarihinden
beri büyük yatırımlar yapılarak rekreatif
ve sportif alanların büyük ölçüde tamamlandığı, İç Anadolu’da mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken önemli bir turizm
merkezi hâline gelmiştir.
Büyük imkânlarla donatılmış Erciyes
Dağı’nda kış dağcılığı kayak ve snowboard başta olmak üzere yamaç paraşütü,
kızak gibi sportif faaliyetler de dâhil kış
sezonu süresince her zaman yapılabilmektedir. Alternatif olarak yaz dağcılığı,
kros, dağ bisikleti, on road ve off road
araba yarışları (Cumhuriyet Rallisi 2014)
yanında skyski, atlı tur vb. pek çok yeni
aktivite alanlarının açılması planlanmaktadır.
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Dağ ve kış sporları sistematik olarak aşağıda belirtilen dalları ihtiva etmektedir:
Dağcılık: Belirli kurallara bağlı olarak
dağlarda yürüyüş, kampçılık ve tırmanışı
kapsayan bir doğa sporudur.
Dağcılık spor dalları: Tırmanış (bouldring, dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, duvar
tırmanışı, buz tırmanışı), yürüyüş (trekking, dağ-doğa yürüyüşleri), kampçılık
(kamp yeri ve oluşturulması) için çok
önemli bir alan olarak kabul edilir.
Kış sporları: Genellikle kış aylarında
yapılan spor dallarının genel adıdır. Kayseri kış sporları alanında kayak başta
olmak üzere önemli başarılar elde etmiştir.
Kış spor dalları: Kayak (alp disiplini,
biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak,
kuzey kombine, skiboarding, skibob,
kayakla atlama, skeleton, snowboard),
buz pateni (artistik buz pateni, kısa kulvar
sürat pateni, sürat pateni, buz dansı,
senkronize buz pateni), kızak (kızak
(luge), bobsled, skeleton, (kızaklı köpek
yarışı), kış takım sporları (bandy, körling,
buz hokeyi), kış motor sporları (kar
motosikleti) gibi uluslararası özellikleri
olan kış spor dalları sayılabilir.
Kaynakça: A. Doğan, Erciyes Defteri, Kayseri
1990; N. Ulucan, Kayseri Bölge Sporunda 50
Yıl, 1923-1973, Kayseri; B. Mathios, A.
Savtvun-M, Sporcu Ruhu, İstanbul 1928; Selim
Sırrı (Tarcan); Sporcu Neler Bilmeli ?, İstanbul
1926; Özel Görüşme: Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Md.;Kayseri Dağcılık Kulübü Derneği,
Hava İkmal Merkezi Komutanlığı 2012; fotoğraf
arşivim; Türkiye Kayak ve Dağcılık Federasyonu
resmi web sitesi. 2012; Ü. E. Ünaldı Erciyes
Dağının Fiziki Coğrafyası, Ankara 2003.
BEKİR ÇOKSEVİM

KIVILCIM YAYINLARI
1987 yılında Aydın ve Ayhan Çetinkaya
kardeşlerin kurduğu Kıvılcım Kitabevleri
bünyesinde yapılan kitap yayıncılığıdır.
Kıvılcım Yayınlarının yayınladığı kitaplar
şunlardır: Muhsin İlyas Subaşı, Dünden
Bugüne Kayseri; Harun Güngör, Türk
Bodun Bilim Araştırmaları; Tuncer
Gülensoy, Türkçe El Kitabı; Mümtaz
Beğen, Dediğin Olsun; Mustafa Denktaş, Kayseri Tarihî Su Yapıları; Mustafa
Denktaş, Karaman Çeşmeleri; Şahmedi,
Derdim Oy; Durdu Akkoç, Sönmeyen
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Ateş; Nevzat Özkan, Tarikatname Aziz
Mahmud Hüdayi; Nevzat Özkan, Türk
Dünyası Nüfus Sosyal Yapı; Harun
Ülger-Erdoğan Unur-Nihat Ekinci, Anatomi Ders Kitabı; Yıldıray Özbek,
Osmanlı Kahiresinde İnşaat İşleri.
AYHAN ÇETİNKAYA

KIYAK, MUSTAFA
Yazar, eğitimci (Sarıoğlan/Çiftlik, 7 Eylül
1961-). İlköğrenimini kasabasındaki Bozkurt İlkokulunda tamamlayarak Kayseri’deki Fevzi Çakmak Ortaokuluna başladı.
Bir yıl burada okuduktan sonra Keykubat
Lisesinin orta kısmını bitirdi. Mimarsinan Öğretmen Lisesini kazandı (1976).
Liseyi bitirdikten sonra iki yıl özel sektörde çalıştı. Daha sonra Trakya Üniversitesi Çanakkale Eğitim Yüksekokulunu
bitirdi (1984). Erzurum’da Köşk köyü ve
Soğucak Köyü İlkokulunda görev yaptı
(1985-1990). Develi Gümüşören Köyü
İlkokuluna öğretmen olarak atandı
(1990-1995). 1996 yılında atandığı
Bilecik-Bozüyük’te öğretmen ve müdür
olarak görevini sürdürmektedir. Evli iki
çocuk babasıdır.
2001 de Türk Ocağının Bozüyük şubesinin açılmasını sağladı ve kurucu başkanı
oldu. Başkanlığı 2002’de bıraktı.
Eserleri: Dünü ve Bugünüyle Çiftlik
Kasabası (1995); Türkü Türkü Türkiye
(derleme) (1999); Çiftlikliler Rehberi
(2006); Bekleyiş (şiir) (2010).

Mustafa Kıyak

Kaynakça: http://mustafakiyak.net- erişim
29.12.2014
YAYIN KURULU

KIZ MESLEK LİSESİ (KIZ ENSTİTÜSÜ)
Tarihçe
Kız Enstitüleri, 1928 yılında Halkevleri ve
Köy Enstitülerinden önce kızların Cumhuriyet ideolojisi bağlamında yetiştirilmeleri için Ziya Gökalp’in fikirlerinden
ilhamla kurulmuşlardır. Enstitüler üç yıllık eğitim-öğretimi içerecek şekilde yatılı
ve gündüzlü bölümlere sahip orta öğretim seviyesinde meslek okullarıdır. Enstitülerin amacı mezunlarına iş bulmaktan
ziyade, Cumhuriyet ideolojisini benimsemiş sağlıklı ve sağlam bir ulusun meydana getirilip yetiştirilmesi için başarılı ev
kadınları, anneler ve eş yetiştirmektir.

Kıvılcım Yayınlarından bir
kitap
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Kız Enstitüsü binası (Hâlen Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Kız Enstitüsü planı
(çizim: Y. Özbek)

Kızık Köyü Mektebi planı
(çizim: Y. Özbek)

Kayseri Kız Enstitüsü ve Akşam Kız
Sanat Okulu olarak İstasyon Caddesi
üzerinde Hacı Kılıç Camii* karşısında
1939-1940 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bina, Özel İdare tarafından ilkokul olarak yapılmış fakat hiç
kullanılmadan Teknik Öğretim emrine
verilerek enstitü olarak eğitime açılmıştır. 1939-1940 eğitim-öğretim yılında
Enstitü, iki I. sınıf, bir II. sınıf ve bir özel
IV. sınıf olmak üzere dört sınıf ve 97
öğrenciyle; Akşam Kız Sanat Okulu ise
dikiş, moda, çiçek, nakış, çamaşır şubelerinden müteşekkil olarak 9 sınıf ve 118
öğrenciyle eğitime başlamıştır. Okulu
faaliyete geçiren ilk müdür, Zekiye
İlkesen’dir (1939).
Okul, birçok etkinliğe katılmış ve başarılar elde etmiştir. Giyim alanında aldığı
ödüllerden bazıları: Tercüman Gazetesi
Makas Ödülü (1972), Tercüman Başarı
Armağanı (1973), Tercüman Gazetesi
Defile 3. Makası Ödülü (1975), Tercüman
Defile 76. Başarı Armağanı, Tercüman
Altın Makas Mansiyon (1985) almıştır.

Bu binada hâlen Kocasinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitimöğretim yapılmaktadır.
Mimari
Okul binası, Hazinece tahsis edilen araziye bodrum katı yığma kesme taşla üst
katları betonarme karkas olarak inşa
edilmiştir. Okul bir ilkokul olarak tasarlanmış fakat kullanılmadan Teknik Öğretime devredilmiştir. Bodrum üzerine iki
kat olarak inşa edilen yapı, dikdörtgen iki
bloğun birbirine dik olarak birleşmesiyle
oluşmuş L şeklinde bir bloğa sahiptir.
Kuzey cephenin batı ucunda tasarlanan
kapıdan ulaşılan giriş koridorunun kuzeyinde idari ofisler bulunur. Kuzey-güney
doğrultuda uzanan koridorun batı tarafındaki beş derslik okulun ilk inşasından
kalan bölümleridir. 1984 yılında yapılan
genişletme ile bu koridorun doğu tarafına da derslikler eklenmiştir. Batı cephedeki derslikler dörder pencereyle aydınlık mekânlar hâline getirilmiştir.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 264; E. E.
Akşit, Kızların Sessizliği Kız Enstitülerinin
Uzun Tarihi, İstanbul, 2005; http://mebk12.
meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 38/15/169776/
icerikler/okulumuzun-tarihcesi_86833.html.
YILDIRAY ÖZBEK

Kızık Köyü Mektebi binası

KIZIK KÖYÜ MEKTEBİ
Kocasinan ilçesine* bağlı Kızık köyü
merkezinde bulunan okul, köy sakinlerinin verdiği bilgiye göre 1933 yılında inşa
edilmiştir. Okul kuzey-güney doğrultuda
“U” biçiminde tasarlanmış bir plana
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sahiptir ve düzgün kesme taş malzemeyle
inşa edilmiştir. Yapı, batıdan doğuya
doğru eğimli bir araziye inşa edildiğinden doğu kısmı bodrum üzerine tek katlı
olarak düzenlenmiştir. Ancak köy sakinleri doğudaki bodrum katın 1970’lerde
lojman olarak düzenlendiğini, okulun
orijinal lojmanının ise mevcut okulun
50-60 m batısındaki taştan yapılmış
konut olduğunu beyan etmektedirler.
Ayrıca 1970’lerde çıkan bir yangından
sonraki tadilatlar sırasında ahşap döşemenin mozaik betonla, ahşap kirişlemeli
üst örtünün de betonarme ve kiremit çatı
olarak yenilendiğini belirtmektedirler.
Okulun bodrum ile zemin kat seviyesi
düz yüzeyli bir silmeyle vurgulanmıştır.
Doğu ve batı kanadı simetrik bir düzenleme gösteren Kızık Köyü İlkokuluna
güney duvarın ortasından açılmış geniş
bir kapıdan girilmektedir. Yuvarlak
kemerli olarak tasarlanan kapının lentoları yivlenmiş ve duvar yüzeyinden 5-6
cm taşırılmıştır. Cümle kapısından girilen mekân doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir koridordur ve güney duvarında
kapının iki yanına açılmış ikişerden dört
pencere ile aydınlatılmıştır. Koridorun
doğu ve batı ucunda ikişer derslik bulunmaktadır. Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen olarak tasarlanan dersliklerden
kuzeydekiler daha geniş olarak düzenlenmiştir ve doğu ve batı duvarlarına
açılmış üçer, kuzey duvarına açılmış
birer pencereyle aydınlatılmıştır. Giriş
koridoruna paralel olarak düzenlenen
kuzey cephede simetrik iki derslik yer
almaktadır. Doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı bu dersliklerin kuzey cepheleri üçer pencere açılarak boşaltılmıştır.
Okulun doğu ve batı kanadının güney
ucunda bulunan mekânlara doğu ve batı
duvarlarına açılmış kapılardan girilmektedir. Okulun dersliklerine oranla daha
küçük ölçekli olarak düzenlenen bu mekânlar muhtemelen müdür ve öğretmenler için tasarlanmıştır. Mekânların güney
duvarları ikişer pencereyle boşaltılmıştır.
Her iki mekânın doğu ve batı duvarlarına
da birer pencere açılmıştır.
Tüm pencereler duvar yüzeyinden hafifçe taşırılmış taşlarla çerçevelenmiş,
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duvar köşe taşları da yüzeyden çıkıntı
yapacak şekilde örülmüştür.
YILDIRAY ÖZBEK

KIZIKLI HACI KASIM EFENDİ bk. HACI
KASIM EFENDİ
KIZIKLI, İRFAN
Yazar, bürokrat (Kayseri, 1919- 2013).
Yozgat Lisesinden mezun olduktan sonra
Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi (1943).
Maliye Bakanlığının çeşitli kademelerinde yer aldı. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
(1963), GATT Delegasyonu nezdinde
Maliye Bakanlığı temsilciliği, Dışişleri
Bakanlığında gümrük uzmanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı
yaptı (1971-1974).
Eserleri: Gümrük Giriş Tarifesi (1962);

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmaları (1963); Gümrük Terimleri
Sözlüğü, TDK, (1972).
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 264.
SELMA GÜNAYDIN

KIZIKLI, SAADETTİN
Sporcu, ilk kalecilerden (Kayseri, 19141980). İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de
tamamladı. Futbola 1927 yılında mahalle
arasında başladı. Kayseri Lisesinin,
Demirspor ve Erciyesspor Kulübünün
kaleciliğini yaptı (1931-1937). 1937’de futbolu bıraktı. Fakat Trabzon’da askerlik
görevini yaparken sonradan Futbol
Federasyonu başkanlığı yapan Hasan
Polat’ın ısrarı üzerine 1940 yılında futbola tekrar başladı ve 1943 yılına kadar
garnizon takımı olan Necmi Ati
Gücü’nde oynadı. Necmi Ati Takımı
hâlen Trabzon amatör kümesinde faaliyetini sürdürmektedir. Askerlikten sonra
futbolu bırakıp ticarete atıldı. Kayserispor’un ve Kayserisporu Sevenler Derneğinin kurucularındandır. Futbola olan
sevgisi nedeniyle düzenlenen tekaütler
maçlarında hemen her yıl kaleci olarak
sahaya çıkardı. Aynı zamanda iyi bir
seyirci olan Kızıklı, Kayserispor’un her
maçında tribünde yerini alır, takımını
desteklerdi. Onu herkes tanır “Hacı
Amca” diye saygı gösterirdi. O zamanlar
hacı amcaların maça gitmesi pek yaygın

Saadettin Kızıklı, lise takımı
sol beki Nevzat’la-1937
(H. Severcan Arşivi)
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değildi. Bu nedenle futbolseverlerin baş
tacıydı. Onun tribündeki yeri belliydi ve
hiç kimse onun yerine oturmazdı. O bir
semboldü. 1978’de yer aldığı bir tekaütler
maçı sırasında kalp krizi geçirdiği için
futboldan tamamen koptu. İki sene sonra
vefat etti.
HALİL SEVERCAN

KIZIL HİLÂL DERGİSİ
On beş günde bir yayınlanan dergi (19221922). Cuma gazetesinin yayınına son
vermesi üzerine çıkarılmıştır. Sahibi Sait
Azmi’dir* (Feyzioğlu). Birkaç sayı çıktıktan sonra kapanmıştır. Kaç sayı çıktığı
belli değildir.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 103.
SELMA GÜNAYDIN

KIZILAY bk. TÜRK KIZILAYI KAYSERİ
ŞUBESİ

Abdullah Kızılırmak

KIZILIRMAK, ABDULLAH
Öğretim üyesi, astronom (Kayseri/
Pınarbaşı, 16 Şubat 1925-İzmir, 4 Aralık
1983). İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de
tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümü'nden mezun oldu (1947). Antakya
Lisesi (1947-1948), Balıkesir Lisesi (
1949-1951) ve Ankara Atatürk Lisesinde
(1951-1952) matematik-astronomi öğretmeni olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesine asistan olarak girdi (1952).
Almanya’da Heidelberg Rasathanesinde,
fotoğraf ve tayf yardımıyla yıldızların parlaklığının belirlenmesi konusunda araştırma yaptı (1954-1956). AÜFF Astronomi Kürsüsünde doktorasını tamamladı
(1957). Carl Zeiss Vakfının konuğu olarak
Almanya’ya gitti ve astronomi aygıtları
üzerine incelemeler yaptı (1958-1959).
AÜFF astronomi doçenti oldu (1960) ve
Ahlatlıbel’deki gözlemevinin kuruluş
çalışmalarına katıldı. Ege Üniversitesine
geçti (1963). Burada Astronomi Kürsüsü
(1963) ve Ege Üniversitesi Gözlemevi’ni
(1965) kurdu. Profesörlüğe yükseldi
(1966). Görevli olarak gittiği Fırat Üniversitesinde Fen Fakültesi kurucu dekanlığı yaptı (1975-1976). Tekrar Ege Üniversitesine döndü ve Fen Fakültesi dekanlığına seçildi (1976). Bölüm başkanlığı ile

dekanlık görevlerini (iki dönem) birlikte
yürüttü. EÜFF dekanıyken askerî yönetimce görevinden uzaklaştırıldı (1981).
Alman Astronomi Derneği (1957), Türk
Astronomi Derneği (1958), Uluslararası
Astronomi Birliği (1964), Pasifik Astronomi Derneği (1965), Uluslararası Meteorit Derneği (1968), Türk Dil Kurumu
(1970) başta olmak üzere bilimsel kuruluşlara üye oldu. Edinburg Rasathanesinde (1964), Virginia Üniversitesinde
(1966) ve Bamberg Rasathanesinde
(1973) astronomi alanında araştırma ve
incelemelerde bulundu.
Kuruculuğunu yaptığı “Ege Üniversitesi
Rasathanesine Yardım Derneği”nin aylık
olarak çıkardığı Fen Dergisi’nin kuruculuğunu ve düzenleme kurulu üyeliğini
yaptı. Bu dergide çok sayıda makalesi
yayımlandı (1965-1971). Türk Ansiklopedisi’ne astronomiyle ilgili 87 adet makale
yazdı (1961-1969). Dünyamıza düşen
göktaşları ve göktaşçıkları, samanyolunun dönmesi ve değişen yıldızlar konularında 10’u yurt içinde ve 15’i yurt dışında
olmak üzere 25 bilimsel makale yayımladı. Ölümünden sonra 1996 yılı TÜBİTAK Hizmet Ödülü’nü almıştır.
Eserleri: Astronomi Dersleri (3 cilt,
1964-1970); Özel Yıldızların Ortalama

Balmer Çizgi Güçleri ve Değişkenlikleri (J. Wood ile birlikte, 1967); Örten
Değişken Yıldızların Minimum ve Yeni
Işık Öğeleri (E. Pohl ile birlikte, 1969);
Gökbilim Terimleri Sözlüğü (1969);
Fotoelektrik Minimum ve Örten Değişken Yıldızlar (E. Pohl ile birlikte,1970-1976); Gök Atlası (1970); Gök
Mekaniği (1971).

Kaynakça: Ana Britannica, C. 13, s. 293; Prof.
Dr. Abdullah Kızılırmak anısına düzenlenen
“Gökbilim Terimlerinde Dil Birliği Sempozyumu”, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 4 Aralık 2009,
İzmir; http://www.bulutsu.org/gecici/GokbilimTerimlerindeDilBirligiSempozyumu.pdf
http://astronomy.ege.edu.tr/kizilirmak.htm
NURKAL KUMSUZ

KIZILKÖŞK
Talas Billur Bağları’nda bulunan Selçuklu Dönemi*’ne ait köşk. Kayseri’nin 13
km kadar güney doğusunda Melikgazi
Belediyesi sınırları içinde Kızılköşk mev-
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C. Texier’in çizdiği gravürde Erciyes eteklerindeki Kızılköşk

kiindedir. Köşke, bağevleri arasından bir
patika yol ile ulaşılmaktadır. Çevresinde
bir kısmı XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl
başlarında inşa edilmiş geleneksel nitelikli ve bir kısmı ise yeni inşa edilmiş
bağevleri bulunmaktaydı. Bu evlerin
büyük bölümü son yıllardaki onarım ve
imar çalışmaları sırasında tahrip edildi.
Çevredeki kalıntıların bazıları Batılı seyyahların da dikkatlerini çekmiştir. XIX.
y.y.da bölgeye gelen Texier* yapıyı görmüş ve gravürünü yayınlamıştır.
Köşk, Billur Bağları’nı oluşturan ve derin
vadi ile ayrışan bir tepenin vadiye bakan
manzaraya hâkim en uç noktasına yerleştirilmiştir. Köşkün batı tarafında vadi
bulunurken kuzey tarafında eğim dikleşmektedir. Bu kesimde köşkün oturduğu
zeminde taş duvar örgülü bir teraslama
yapılmıştır. Bu teraslamadaki duvar
örgüsü ile köşkün duvar örgüsünün benzeşmesi her ikisinin de aynı dönemde
inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Yapının dışında batı yönünde vadinin hemen başlangıcında birbirinden
farklı aralıklarda üç tane kuyu bilezik taşı
görülür. Bu bileziklerin birbirleriyle eşit
sıralamada ilişki içerisinde olması büyük
bir sarnıca ait olabileceğinin işaretidir.
Yapının dış kaplamaları tamamen sökülmüştür. İç kısımlarda ise belirli birkaç
yerde bu kaplamalar kalmıştır. 1 ve 2

numaralı oda arasındaki duvar kaplaması sağlam bir hâlde günümüze kadar
gelen tek duvardır. Bu nedenle ilk bakışta
moloz taştan yapıldığı izlenimi vermesine karşılık içeriden ve dışarıdan 30-34
cm genişliğinde düzgün kesme taş duvarının olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Yapının üst örtüsünde düzgün moloz
taş ya da bölgede “kevek” taşı da denilen
plaka örgüler kullanılmıştır. Kesme taş,
Kayseri’nin doğusundaki Gesi Taş Ocaklarından çıkarılan kırmızı renkli tüf taştır.
Bu bölgeden çıkarılan bazı taşlar, zaman
içinde daha da fazla kırmızılaşmaktadır.
Tonozların inşasında kullanılan yassı taşlar ise başka bir bölgeden getirilmiş olup
bazalt nitelikte sert siyah taştır. Özellikle
üst örtüde bu taşın kullanılması sayesinde tonoz örgüsüne ilk bakışta tuğla örgü
izlenimi kazandırılmıştır. Köşk doğu-batı
doğrultusunda uzanan bir eyvan ve
önündeki sofayla, eyvanın kuzeyinde
yine doğu-batı doğrultusunda uzanan
dikdörtgen bir oda ile bugün bir kısmı
yıkılmış kuzeybatı köşedeki bir odadan
ve bu odaya güneyden bitişik olan bir
odadan oluşmaktadır. Günümüzde yapının iki ve üç numaralı mekânları mimari
bütünlüğünü koruyup anlaşılabilir nitelikteyken bir numaralı bölüm kısmen
yıkılmıştır. Diğer bölümler hakkında ise
kazı yapılmadan sağlıklı bir bilgi elde

Kızılköşk’ün restitüsyon planı

Kızılköşk’ün planı
(çizim: O. Eravşar)
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edilebilmesi mümkün değildir. Planın
mekânsal özelliklerini kaybetmesi nedeniyle yapının girişinin neresi olduğu da
belli değildir. Ancak yapıyla ilgili olarak
yapılan restitüsyonlarda konum itibariyle
girişinin batıdan olduğu ortaya konulmuştur.
Giriş cephesi olarak düşünülen batı cephesinMevlde kuzey batı duvarının bir
kısmı 1997 yılına kadar ayaktayken bu
tarihten sonra yıkılmış, bu cephede bulunan kuzeye doğru uzanan açıklık da ortadan kalkmıştır. Bu mekânın kuzeybatı
ucundaki bu duvar yıkılmadan önce yaklaşık olarak 2.00 m uzunluğunda idi ve
duvarın ortasına yakın bölümünde bir
açıklık bulunuyordu. Bu açıklık, köşkün
diğer bölümlerindeki örneklerde olduğu
gibi bir pencereye ait olmalıydı. Günümüzde pencerelerin lento ve sövelerine
ait parçaların sökülerek götürülmesi
sebebiyle pencereyi oluşturan unsurlardan bilgi edinebilmek mümkün değildir.
Bu mekânın duvarlarındaki kaplama taşları, tonozların kilit taşına kadar devam
etmektedir. Ara bölmelerde tonoza destek veren duvarlar, tamamen düzgün taş
kaplamalıyken yan duvarlarda, tonoz
üzengi taşı seviyesinden itibaren bazalt
yassı taş örgü başlar. Tonoz yüzeylerinde
yer yer alçı sıva izleri görülebilmektedir.
Bu mekânın üzeri sivri beşik tonozla
örtülü, çatısının ise dolgulardan düz teras
şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Sivri
beşik tonoz örtünün yaklaşık 2/3’lük
kısmı yıkılmıştır.
Köşkün kuzey doğu köşesinde bulunan
bu mekâna, eyvanın önünde bulunan
sofanın ortasında yer alan 2.70 m genişliğinde kapı olması muhtemel bir açıklıkla
girilir. Kapının bugün söve ve lentosu
tahrip olmuş olup giriş formu pek belli
değildir. Burası 3.82x10.25 m ölçülerinde, üzeri yine sivri beşik tonozla örtülmüş ve çatısı düz teras şeklindedir. Bu
odanın kuzeye bakan uzun cephesinde ve
doğuya bakan dar cephesinde de bir tane
olmak üzere üç tane açıklık vardır. Açıklıkların gerek konum itibariyle gerekse
genelde taşların alındığı bölüm pencere
olması sebebiyle pencerelere ait olduğu
kesin olarak ortaya konmaktadır. Bu
odanın duvarlarından batı duvarının

kaplama taşları sağlam bir hâldeyken
diğer duvarların taşları neredeyse üzengi
seviyesine kadar sökülmüştür. Odanın
dar yüzlerindeki bölme duvarları tonoz
kilit taşına kadar düzgün kesme taş kaplamalıdır. Tonozun ortadan bir atkı
kemer ile desteklendiği kalan izlerden
anlaşılmaktadır. Odanın zemini yaklaşık
olarak 30 cm kadar toprak kaplı olmasına karşılık ortasında açılmış bir define
çukuru vardır. Ayrıca güneydoğu köşesine yakın zeminde yine definecilerin bir
kazı girişimi olmuş, bu sayede yapının
taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır.
Odanın duvarlarında ve tonozda alçısaman karışımlı sıva olduğu görülmektedir. Zeminde bol miktarda firuze renkli
küçük çini parçaları bulunmaktadır.
Köşkün güneydoğu köşesinde bulunan
üç numaralı mekân, sofanın doğusunda
yer almaktadır. Burası 4.58x5.14 m boyutlarında, üzeri sivri beşik tonozla örtülmüş ve batıya doğru yönlendirilmiş bir
eyvandır. 30 cm kalınlığındaki taş kemer
ile eyvanın sivri tonozu sofaya bağlanmıştır. Bu kemerden itibaren eyvan duvarı yatay düzlemde kademeleşme yaparak
sofaya doğru açılmaktadır. Bu kademeleşmeye kadar eyvan duvarı diğer beden
duvarlarına göre daha kalın tutulmuştur.
Sivri kemerin alt sırasındaki taşlar kemer
karnına kadar dökülmüş durumdadır.
Eyvanın doğu duvarının ortasında pencere olduğu düşünülen bir de açıklık vardır.
Doğu duvarı yine tonoz kilit taşına kadar
kesme taş kaplamalı olarak yapılmıştır.
Bu duvardaki taş kaplamalar üstten dört
sıra haricinde tamamen soyulmuştur.
Kuzey taraftaki duvar, tonoz üzengi seviyesine kadar soyulmuşken güney taraftaki duvarın doğu köşeye yakın bir kısmı
soyulmadan kalmıştır. Eyvan duvarlarında diğer odalara göre daha itinalı bir sıva
vardır. Dökülen sıva kaplamalarının
altında bazı taşçı işaretleri görülmektedir. Üzerinin sivri beşik tonozla örtülü
olduğu anlaşılan bir diğer mekân ise
eyvanın önünde dikdörtgen bir alan oluşturmaktadır. Burasının doğudaki eyvanın
açıldığı bir mekân olması ve odalar arasında dağıtım görevini üstlenmesi sebebiyle sofa olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu mekânın güney duvarı tama-
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men, batı duvarı ise kısmen yıkılmıştır.
Batıda yıkılmadan kalan duvar güneye
doğru yönelerek dikdörtgen sofanın
sınırlarını oluşturmaktadır. Sofanın
kuzey duvarı ortasında hemen eyvan
açıklığının yanında bitişiğindeki odaya
açılan kapı geçişi bulunmaktadır. Sofanın kuzey yüzündeki bütün kaplama taşları sökülmüş, sadece bir tane tonoz kavisini gösteren taş kalmıştır. Köşkün çatı
duvarları düzgün olmayıp duvar kaplamalarının soyulması, çatı sisteminin de
bozulmasına neden olmuştur. Çatıda yer
yer tamir izleri görülmektedir. Bu
bölümlerde kireç karışımlı bir toprak
tabakası vardır. Buna karşılık asıl örtünün toprak olmadığı, horasan harçla
kaplı olduğu yer yer dökülen parçalardan
anlaşılmaktadır. Köşkün çevresinde ve
çatısında bol miktarda firuze renkli
küçük çini parçaları bulunmaktadır. Çatı,
tonoz sırtlarında düzgün bir biçimde
teraslanmıştır. Teras toprağı içinde kireç
parçaları ve firuze çini parçaları karışık
bir hâldedir. Bu durum köşkün çatısı
aktarılırken zemindeki dökülmüş çini
parçaları bulunan toprağın kullanılmış
olduğunu göstermektedir. Yapı, süsleme
bakımından bugün herhangi bir değer
taşımamaktadır. Ancak orijinalinde zengin çini kaplamalarının olduğu, çevreden
toplanılan bol miktardaki firuze renkli
çini parçalarından anlaşılmaktadır.
Bunun dışında yapıda bazı taşçı işaretleri
de görülmektedir. Bu taşçı işaretleri Kayseri’deki diğer Selçuklu yapılarıyla benzerlik taşımakta, özellikle Çifte
Medrese*’deki bazı taşçı işaretleriyle
neredeyse örtüşmektedir. Ancak taşçı
işaretleri tarihlendirme için tek başına
yeterli bir unsur değildir. Elimizde bulunan bu bilgilerin ışığında Kızılköşk’ün bir
restitüsyon denemesini yapmamız mümkündür. Buna göre köşk, kuzey batıdaki
mekânın, bugün yıkılmış bulunan pencere ve batıya doğru devam eden duvarı,
belirli bir mesafe sonrasında güneye
doğru yönelerek köşkün batı cephesinin
sınırını oluşturuyordu. Yine güney cephesinde kotun ani düşüşler göstermesi
bu bölümde yıkılmış odaların olamayacağını ortaya koymaktadır. Bu durumda
köşkün ilk yapıldığı dönemdeki mekân-
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Kızılköşk’ün günümüze ulaşan durumu (Özbek - Arslan, KTKVE, s. 709)

lardan iki tanesi günümüze gelememiş
olmalıdır. Bunlar eyvanın önündeki sofa
ile sofanın önündeki giriş mekânı olarak
düşündüğümüz bölümdür. Buna göre
girişi batıdan olan köşkün, girişten sonraki mekânı, dağıtım görevini de üstlenen üzeri çapraz tonozla örtülü kareye
yakın bir odadır. Buradan doğudaki sofaya ve kuzeydeki odalara geçit veren birer
kapı bulunuyordu. Köşkün kuzey cephesi boyunca sıralanan pencereler eşsiz
manzarayı yakalamak isterken güney
cephede sadece aydınlatma amacını taşıyan ve sayısı fazla olmayan pencereler
olması gerekir. Kızılköşk’ün Selçuklu
mimarisi içindeki yerini değerlendirirken
Anadolu Selçuklu mimarisinde köşk
mimarisinin genel özelliklerine göre bir
tartışma yapmakta fayda vardır. Kızılköşk neredeyse bütün özellikleriyle Anadolu Selçuklu saray ve köşkleriyle benzerlikler taşımaktadır. Özellikle Kayseri
çevresindeki köşklerle benzer yönleri
çok fazladır. Köşkü plan açısından değerlendirdiğimizde de diğer Selçuklu köşkleriyle benzer nitelikler taşıdığını görüyoruz. Bilindiği üzere Anadolu Selçuklu
mimarisinde planı yönlendiren ana
unsur avlu ve eyvan olmuştur. Köşkün
planına baktığımızda doğudaki eyvan ve
önündeki sofa planı belirleyici bir unsur
olmuştur. Eyvanın güneyindeki oda ve
köşkün diğer unsurlarının düzenlenmesinden eyvan ve sofanın nitelikleri hep
göz önünde bulundurulmuştur. Eyvan ve
önündeki sofanın planı şekillendirmesine karşılık, Anadolu Selçuklu mimarisinde görülen simetrik plan düzenlemesinin
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ise köşklerde pek uygulanmadığı görülmektedir. Kızılköşk’te eyvan planı oluşturan ana aks değildir. Yani eyvanın
kuzeyindeki dikdörtgen planlı bölümün
tekrarı güneyde yapılmamıştır.
Eyvanın bu şekilde sofaya doğru yönelmesi Kubadabad Büyüksarayı’nın planını hatırlatmaktadır. Eyvan ve önündeki
sofa düzenlemesine ise genelde Selçuklu köşklerinde sıkça rastlanılmaktadır.
Hızırilyas*, Sedre Köşkü, Haydar Bey*
Köşklerinde bu şekilde bir iç avlu görülmektedir. Kubadabad Sarayları’nda da
gördüğümüz bu plan düzenlemelerinde
odalar genelde avluya dönüktür. Billur
Bağları’nda bulunan bu yapının Kayseri’ye dönük konumuna ve plan düzenlemesine bakarak burasının konut olarak
kullanılmış bir köşk olduğuna karar vermek doğru olur. Bunun yanı sıra yapının
köşk olarak kullanıldığını gösteren birtakım bilgi ve belgeler de bulunmaktadır.
Kayseri ve çevresi 1243 yılında Moğollar
tarafından kuşatılmıştır. Bu kuşatma
oldukça uzun sürmüştür. Moğollar, kenti
kuşattıkları sırada ilk olarak kentin çevresindeki köşkleri ve bahçeleri tahrip
etmişlerdir. Bu durumda XIII. yüzyıl başlarında kentin çevresinde evlerin olduğu
bilinmektedir. Köşkün tarihi ile ilgili
kesin bilgi veren kaynaklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte Moğolların
kenti kuşatması sırasında ilk olarak kentin çevresindeki köşk ve bahçeler zarar
görmüştü. Kentin çevresindeki bahçe ve
saraylar Moğollardan sonraki dönemde
de kullanılmaya devam edilmiş hatta
Kadı Burhaneddin Ahmed* zamanında
kentin çevresindeki köşk ve bahçelerin
sayısının arttığını dönemin kaynaklarından öğreniyoruz.
Kızılköşk hakkında doğrudan bilgi veren
en önemli kaynak ise şahitleri arasında
Mevlâna Celâleddin-i Rumî’nin de bulunduğu bir vakfiyedir. Söz konusu vakfiye
XVII. yüzyıldan sonra İncesu Kadısı
Seyid Ömer Lütfi tarafından aslından
vakıf defterine işlenmiştir. Bu vakıf kaydında, II. Gıyaseddin Keyhüsrev*’in
Mevlâna Taceddin Emir Tac bin Şeyh
Ahmet bin Abdülaziz bin Muhyiddin’e
Kayseri Kızılköşk yakınında bulunan

arazi ile Hisarcık ve Karagürle köylerinden akarak bu araziden geçen suyun
haftada iki gün kullanılması için 1246
yılında vakfettiği belirtilmektedir. Buna
göre Köşkün en erken 1246 tarihinden
önce varolduğu ortaya çıkmaktadır. Vakfiyede belirtilen su 1980’li yıllara kadar
bu bölgede akmakta ve Deliçay olarak
anılmaktaydı. Bu tarihten sonra dere
yatağının yönü değiştirilmiş, Hisarcık
suyu da bu tarihten sonra bir daha akmamıştır.
Köşkle ilgili bir diğer belge ise 1584 tarihli Evkaf Defteri’dir. Buna göre köşkün
çevresindeki arazi ve eski vakfiyede
geçen suyun kullanımı tahrir defterine
kaydedilmiştir. Deftere kaydedilen bu
bilgiler Defter-i Köhne diye tanımlanan
bir başka defterden aktarılmıştır. Bütün
bunların değerlendirilmesi sonucunda,
Kızılköşk’ün 1246 yılından önceki bir
döneme tarihlendiği hem vakfiye kaydıyla hem de Tahrir Defteri kaydıyla ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca vakfiye kaydının Selçuklu Sultanına ait olması ve suyun çıktığı yeri tarif ederken herhangi bir kişinin
adının anılmamış olması Köşkün Selçuklu saltanatına ait olabileceği fikrini vermektedir.
Kızılköşk Sarnıcı
Melikgazi ilçesi Billur Bağları* mevkiinde, Kızılköşk*’ün güneybatısında yer alan
Selçuklu Dönemi’ne ait olduğu düşünülen bir yapı. Köşkün batı yönünde bulunan günümüzde doldurulmuş vadinin
hemen başlangıcında birbirinden farklı
aralıklarda üç tane bilezik taşı görülür.
Bu taşlardan burada bir sarnıç olduğu
anlaşılmaktadır.
Sarnıç mimarisi açısından değerlendirdiğimizde iç tarafının düzgün taş örgülü
olduğu, üzerinde bir örtüsünün bulunduğu ve kuyulardan farklı olarak birbirine
yakın mesafede bileziklerinin olması
sebebiyle bir sarnıcın bütün özelliklerini
taşıdığı ortaya çıkmaktadır.
Sarnıç 18.00X4.80 m ölçülerinde olup
üzeri beşik tonozla örtülüdür. Sarnıcın
yüzeyden nasıl beslendiği, su bağlantı
yollarının bulunup bulunmadığı pek açık
değildir. Bu gibi unsurlar ancak bir kazı
yapıldıktan sonra belirlenebilecektir.
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Sarnıç bilezik taşlarından birisinin üzerinde Osmanlı Dönemi*’ne ait kırılmış
bir kitabe parçası bulunmaktadır. Bu
kitabe parçası sonradan buraya getirilmiş
olmalıdır. Kitabesi bulunmayan sarnıcın
yakındaki köşkle birlikte yapılmış olması
muhtemeldir. Köşke referans veren vakfiye dikkate alınırsa sarnıcın köşkle birlikte XIII. y.y.da inşa edilmiş olması muhtemeldir.
Anadolu Selçuklu köşklerinin hemen
hepsinde sarnıç bulunmaktadır. Hızırilyas Köşkü*’nde de köşkün bulunduğu
tümülüsün hemen batı eteğinde böyle bir
sarnıç vardır. Köşkün yakınından geçen
ve vakfiyede ismi belirtilen su yolundan
sarnıçların beslenmesi mümkündür. Sarnıçların içinde günümüzde hâlen su
bulunmaktadır. Köşkün önünden geçen
su yolunun kurutulmuş olması nedeniyle
sarnıcın başka su toplama yolunun da
olduğunu akla gelmektedir.
Kaynakça: M. Çayırdağ, “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelmemiş Olan Bazı Mühim Tarihi
Binalar”, IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara,
21-25 Eylül 1981, (1988), II, s. 727; M. Çayırdağ,
“Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Devri Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri”, TED, S. 17,
Ankara 1982, s. 83; Çayırdağ, KTA, s. 49; Y.
Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre
Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992; Denktaş, Su
Yapıları, s. 13; O. Eravşar, “Az Bilinen Bir Selçuklu Köşkü: Kızıl Köşk”, VI. Ortaçağ ve Türk

Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8- 10 Nisan 2002), T.C. Erciyes Ünv.
Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, 2002, s. 365- 381; Eravşar, SKayseri; C.
Texier, Asie Mineure Description Geographi-
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Arkasında “Kiçi Kapı Meydanı ve sinema binası” yazan 1927 tarihli kartpostal,
sağda şimdiki Durmaz İşhanı yerinde olan Rum kilisesi. Bu kilisede Papa Eftim
Millî Mücadele faaliyetlerinde bulunmuş ve Mutasarrıf Ahmed Muammer Bey'in
iştiraki ile Sakarya Zaferi kutlanmıştır. (TTK Arşivi)

nianus zamanında, daralan şehre uygun
olarak daraltılması işlemi esnasında
Yoğun Burc*’un yerinden Düvenönü*’ne
kadar çekilen yeni surlarda oluşan iki
kapıdan birisi Kiçi Kapı oldu. Diğeri ise
Boyacı Kapısı*’dır. Bu iki kapı da bu isimlerini Türkler zamanında almıştır. “Kiçi”
eski Türkçede küçük anlamındadır.
XVII. yüzyılda Kayseri’deki tarihî yapılarla ilgili kayıtların bulunduğu yazma bir
kitabın derkenar notlarında Kiçi Kapı
için “Tecdid-i Kiçi Kapu, sene 982”
kaydı bulunmaktadır. Aynı kayıt Kiçi
Kapı’nın ilerisindeki Boyacı Kapısı için
de yazılmıştır. Anlaşılıyor ki H 982 (M
1574) yılında Kayseri’nin kale kapıları
onarıma tabi tutulmuş ve bu yenilenme
çalışması, kapılara yerleştirilen birer kita-

que, Historique, et Archeologeue des Provinces et de villes de la Chersonnése d’Asie, C. II,

Paris, 1862; R. Yinanç, “Mevlana’nın Şahitlik
Ettiği Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Vakfiyesi”, Mevlâna, Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlâna Üzerine Araştırmaları, Konya,
1983, s. 68-71.
OSMAN ERAVŞAR

KİÇİ KAPI
Dış Kale kapılarından birisidir. Kapı
bugün aynı adla anılan semt meydanında
Millet Caddesi ile Nazmi Toker (Bankalar) Caddesi’nin devamının birleştiği
meydanda idi. Devamı surlarla birlikte
ne zaman yıkılıp ortadan kalktığı belli
değildir. Kayseri’nin eski Roma surlarının VI. yüzyılda Bizans İmparatoru Justi-

[1663]

Kiçi Kapı Meydanı’nda salı günleri açılan pazar -1925 ( Albüm, TBMM)

[1664]
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Kiçiköy Aşağı Camii (Talas)

beyle de belgelenmiştir. Her iki kapıdaki
bu tamir kitabeleri maalesef kapılarla
birlikte yok edilmiştir. Bir tek Yeni
Kapı*’nın H. 975 (M 1567) tarihli kitabesi
günümüze gelmiş, ancak bu kapı da yıkılıp yok olmuştur.
Kaynakça: Halil Edhem, Halil Edhem (Eldem)

ve Kayseri Şehri-Selçuklu Tarihi’nden Bir
Bölüm, hzl. Kemal Göde, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kültür Yayınları No. 84, Kayseri
2011, s. 22–23; 22, 23, Not.13; Albert Gabriel,
Kayseri Türk Anıtları, çev. Ahmet Akif Tütenk,
hzl. Faruk Yaman, Kayseri 2009, s. 70, 77-81;
“Kayseri Şehri’nin Kuruluş Yeri ve Kalesi’nin
Tarihî Değişimi”, Çayırdağ, KTA, s. 1-11; XVII.
Asır Ortalarına Ait Kayseri ile İlgili Bazı Kayıtlar,
Çayırdağ, KTA, s. 309.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KİÇİKÖY AŞAĞI CAMİİ
Yapı, Talas ilçesi* Kiçiköy Mahallesi’nde
jandarma alanına yakın kısımda bulunmaktadır. Tamamen kesme taş malzemeden inşa edilen caminin inşa tarihi kesin
olarak bilinmemektedir. Ancak caminin
harim kısmının güney cephesinde yer
alan pencerenin kilit taşı üzerinde
Maşallah H 1269 tarihini gösteren bir
yazı bulunmaktadır. Bu yazıya göre yapı,
1852-1853 yılında ayaktadır. Bu tarih
muhtemelen bir onarıma aittir.
Yaklaşık olarak 14x7 m ölçülerindeki
cami, güney-kuzey doğrultusunda dikdörtgen bir plan göstermektedir. Caminin kuzey cephesinde üç bölümlü bir son
cemaat mahalli yer almaktadır. Yapının

beden duvarları üzerinde doğu, batı ve
kuzey cephede birer, güney cephede ise
iki adet olmak üzere toplam beş adet
pencere bulunmaktadır. Kuzey cephedeki hariç diğer pencereler dıştan dikdörtgen, içten yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir. Kuzey cephede ayrıca giriş
kapısıyla aynı aks üzerinde yuvarlak üst
pencere bulunmaktadır. Yapının kuzey
cephesini oluşturan son cemaat mahalli,
sütun ve kemerlerle üç bölüme ayrılmıştır. Bugün bu bölüm yine kesme taşlarla
örülerek kapatılmıştır. Camiye giriş,
kuzey cephenin ortasında bulunan düz
lentolu kapı açıklığından sağlanmaktadır.
Caminin harim kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Güneydeki birinci bölüm,
zeminden yaklaşık olarak 1.50 m yüksekliğindeki bağımlı ayaklar üzerine oturtulmuş sekizgen kasnak üzerinde yükselen
kubbeli kısımdan oluşmaktadır. Dış cepheden algılanamayan bu ayaklar içeri
doğru taşırılmış vaziyettedir. Sekizgen
kasnağa geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Kasnağın her yüzüne yuvarlak kemerli birer pencere yerleştirilmiştir. Güney
cephenin ortasında yer alan yarım daire
planlı mihrap ve güneybatıdaki ahşap
minber herhangi bir sanatsal özellik taşımamaktadır.
Harimin kuzeyindeki ikinci bölüm sonradan kapatılmış son cemaat mahallini
de içerisine almaktadır. Üst örtüsü betonarme kaplanmış olan bu bölümü iki
adet betonarme ayak taşımaktadır. Bu
direklerin arasına yerleştirilen asma kat,
kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir.
Yapıda herhangi bir süsleme öğesi bulunmamaktadır. Mahfile giriş, kuzey cephenin dışındaki merdivenden sağlanmaktadır. Batı cephenin ortasına yerleştirilen
minare, 1957 yılında yapıya eklenmiştir.
Bu minareye çıkışı, 14 basamaklı merdivenden sağlanmaktadır. Yapının avlusunun kuzeybatı köşesindeki abdest musluklarının üzerinde yer alan kitabede ise

La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah 1269 ibaresi yer almaktadır. Yapı
üzerinde yer alan Latin alfabesiyle yazılmış tarih ibareleri yapının 1956-1957 yıllarında esaslı bir onarım ve eklemelere
tabi tutulduğunu göstermektedir.
KERİM TÜRKMEN
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KİLABORUCU, MUSTAFA
Fotoğraf sanatçısı (Kayseri /Hisarcık, 15
Eylül 1961-). İlk ve ortaöğrenimi
Hisarcık'ta tamamladı. Daha sonra Foto
Nazım'da fotoğrafçılığa başladı. Askerden sonra iş yaşamına sırasıyla Foto
Hülya, Foto Hasret ve Foto Başak Colorda çalışarak devam etti. Fotoğrafçılık
deneyiminden sonra yerel televizyonlardan Başak TV*’de kameraman olarak
çalışmaya başladı. 1996’ya kadar çalıştığı
özel televizyon kanalından ayrılarak
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde fotoğrafçı olarak işe başladı. Bu
sırada Kayseri’nin tanıtımına yönelik
dergi, gazete ve broşürlerde çok sayıda
fotoğrafı yayınlandı. Aynı zamanda doğa
fotoğrafçılığı yapmaktadır. Hâlen Kayseri
Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde fotoğrafçı olarak çalışmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kişisel sergisi: 2004 yılında Hunat
Medresesi’nde açtığı doğa fotoğraflarıyla
ilgili sergi 65 fotoğraftan oluşmaktaydı.
Eserleri: Kayseri, Kayseri İli Çevre
Koruma Vakfı Yayını (1998); Kayseri,
Kayseri Valiliği (2004).
YAYIN KURULU

Mustafa Kilaborucu’nun bir Erciyes fotoğrafı

KİLCİ, ALİ
Kayseri milletvekili, iş adamı (Kayseri/
Hacılar, 1951-). İlköğrenimini Hacılarda
orta öğrenimini Kayseri’de gece okulunda tamamladı. Lisans eğitimini Bakü
Devlet Üniversitesi Spor Enstitüsünde
yaptı. Dedesi ve babası uzun yıllar Hacılar Belediye başkanlığı yapmıştır.
1963 yılında genç ülkücüler, Kayseri
Kültür Derneği ile Büyük Ülkü
derneklerinde başlayan mücadelesi, 2.
dönem gençlik kolları Kayseri il başkanlığı, genel merkez yönetim kurulu üyesi
olarak devam etti.
1972 yılında askerlik için Ankara’ya gitti.
Dönüşünde matbaacılık yanında, Mehmet İmamoğluyla birlikte emlak ticareti
yaptı. Kendisine ait matbaayı daha da
büyüterek Alim Gerçel ile birlikte dergi
ve gazete basımı işlerine yöneldi.
1977 yılında MHP merkez ilçe başkanı
iken Kayseri Belediyesi meclis üyeliğine
seçildi. 12 Eylül 1980 darbesine kadar
meclis üyeliği yaptı. Darbe ile birlikte
defalarca gözaltına alındı ve eziyet gördü.
Kayseri Ticaret Odasında 1991 yılında
yönetim kurulu üyesi, 1995 yılında da
yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.
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Mustafa Kilaborucu

Ali Kilci

[1665]
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1997 yılında başlayan yönetim kurulu

Mehmet Kiracıoğlu

Hacı Ahmet Kirazoğlu

Metin Kilci

başkanlığı on dört yıl devam etti. Yönetim kurulu başkanlığı sürecinde ekibiyle
beraber Kayseri Ticaret Odasını Türkiye’nin 5. Büyük odası olmasını sağladı.
Görev süresinin son 9 senesinde Türkiye’nin en iyi odası, en iyi başkanı ödülünü kazandı.
İktisadi Kalkınma Vakfı yönetim kurulu
üyeliği, 1. dönem ve 2. dönem (DEİK) Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulunda yönetim
kurulu üyeliği ile aynı kurumda 1.dönem
disiplin kurulu başkanlığı yaptı. Türk
Standartları Enstitüsünde (TSE)’de 2
dönem başkan yardımcılığında bulundu.
TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı
görevini 1 dönem yaptı. Avrupa Birliği İş
Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu
Başkanlığı, birçok vakıf dernek, kurum ve
kuruluşta yönetim kurulu üyeliğinde
bulundu. Kurucusu ve başkan yardımcılığını 2 dönem yaptığı Kayseri Dünya
Ticaret Merkezi’ndeki görevine ilaveten
Kayseri Serbest Bölge Yönetim
kurulunda da uzun yıllar görev yaptı.
Amatör takımlarda futbolcu, antrenör ve
yönetici oldu. Daha sonra profesyonel
futbol antrenörler kurslarını da tamamlayarak Kayserispor, Kayseri Erciyesspor’da teknik direktör ve yönetici olarak da
görev yaptı.
07 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel
seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Kayseri milletvekili seçildi.
Madencilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde şirket ortağı, icra kurulu başkanlığı yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

görev yaptı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında başkan yardımcısı (2003) ve daha
sonra başkan oldu (16 Haziran 2003).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
müsteşar olarak atandı (16 Haziran
2009). Bir süre Tekelde yönetim kurulu
başkanlığı görevinde bulundu. Türk Telekom Değer Tespit ve İhale Komisyonunda komisyon başkanlığı ve Erdemir
Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
Eserleri: KİT’lerin Özelleştirilmesi ve
Türkiye Uygulaması /1995, (1994); Tür-

kiye’de Özelleştirme Uygulamaları
(1984-1998), (1998).
Kaynakça: http://www.enerji.gov.tr/

YAYIN KURULU

KİRACIOĞLU, MEHMET
Gazeteci (Kayseri, 1948-). İlk, orta ve lise
tahsilini Kayseri’de tamamladı. Küçük
yaşlardan itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteciliğe başladı. Askerlik görevinden sonra Tercüman gazetesinde Orta
Anadolu Bürosunda gazeteciliğe başladı
(1970). Murat Taşkın’ın görevden ayrılmasından sonra Tercüman gazetesinin
altı vilayeti kapsamı içine alan Orta Anadolu Bürosu Bölge Temsilciliği görevine
atandı (1975). 21 yıl Tercüman gazetesinde, dokuz yıl Akdeniz Haber Ajansında
ve üç yıl da Akşam gazetesi Bölge Temsilciliğinde görev yaptı. 2004 yılından itibaren aile şirketinin Organize Sanayi
Bölgesindeki fabrikasında yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Sürekli basın kartı sahibi olup
evli ve üç çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

KİLCİ, METİN
Müsteşar, işletmeci (Kayseri, 1963-).
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden
mezun oldu (1986). Delaware Üniversitesi (ABD) İktisat Bölümü’nde yüksek
lisans derecesi aldı (1995-1997). Merkez
Bankası Kambiyo Şubesinde muhasebe
sorumlusu oldu (1987). DPT’de planlama
uzman yardımcısı ve planlama uzmanı
olarak çalıştı (1989). İran’daki Ekonomi
İşbirliği Teşkilatında; Tarım, Sanayi ve
Sağlık Direktörlüğünde direktör olarak

KİRAZOĞLU, HACI AHMET EFENDİ
Hoca, tarikat temsilcisi (Kayseri, 1883Kayseri, 22 Şubat 1967). Çorakçılar
Mahallesi’nde doğdu. Babası Ömer Ağa,
annesi Şerife Hatun’dur. Dedelerinde
“Şeriflik” olduğundan gelenek olarak
yeşil sarık sardıkları söylenir. İlk tahsilini
Çukurlu Camii’nde yaptı. Mamacı Mehmed Efendi’den Kur'an’ı ezberledi. Medrese tahsilini Dörtdükkanönü’ndeki
(Düvenönü*) Zekeriyya Efendi Medresesinde, Hacı Derviş Efendi ve Külekçizade
Hacı Ali Efendi*’den yaptı. Hamurculu
Hafız Osman Efendi*’den tefsir okudu.
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Mürid Ali Efendi’den Kaside-i Bürde,
Hacı Nuh (Hamurcu) Efendi*’den mantık
ve meani dersleri okudu. Yetişkin olduğu
dönemde medreseler kapatılmış olduğundan imam-hatiplik görevi yapmıştır.
Sesi güzel olduğundan Kur’an okuyunca
halkı coştururdu. Sosyal bir insandı; küsleri barıştırır, bekârları evlendirir, beynamazları namaza başlatır, sigara içenleri
bıraktırırdı. İlimle birlikte ticaretle de
uğraştı. Talebelere yardım ederdi. Cami,
Kur’an kursu binalarının, İmam-Hatip
Okullarının yapımı ve yaşatılmasında
önderlik yaptı. 1949 yılında hacca gitti.
Zamanın idarecileriyle iyi ilişkiler kurmuş, siyaseten nazik dönemlerde öğrenci
okutmaktan geri durmamıştır.
Tarikat olarak bağlı olduğu Nakşibendi
Şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun
(1892-1984) kızını oğlu Ömer Kirazoğlu*’na almak suretiyle onunla dünür oldu.
Kayseri’de Nakşibendi tarikatını temsil
etti. Demokrat Parti Kayseri milletvekillerinden İbrahim Kirazoğlu*’nun babasıdır.
Kaynakça: Koçer, Ulema, s. 120-121; Satoğlu,
Ansiklopedi, s. 266-267.
MUSTAFA IŞIK

KİRAZOĞLU, İBRAHİM
Kayseri milletvekili, ekonomist (Kayseri,
1919-Ankara, 5 Şubat 1988). Babası Kayseri ulemasından Hacı Ahmet (Kirazoğlu) Efendi*, annesi Tenzile Hanım’dır. İlk,
orta öğreniminden sonra Kayseri Lisesini bitirdi (1937). İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesine girdi. İktisat Fakültesinden “pekiyi” derece ile diploma aldı
(1941). Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir
Fiyat Murakabe Büro Şefliğine atandı (4
Ağustos 1941’de vekâleten, 27 Mayıs
1942’de asaleten). İzmir Belediyesi Gıda
Vesair İhtiyaç Maddeleri Kontrol Bürosu
İdare Memurluğu yaptı (12 Ağustos 1942).
Kayseri Belediyesinde başkan yardımcılığı ile 10 Temmuz 1944-12 Şubat 1945
tarihleri arası başkanlığa vekâlet etti.
Merkez Orman İşletmesi Grafikerliği
vazifelerini ifa etti (24 Ağustos 1945).
Askerliğini 19 Haziran 1946-30 Nisan
1947 tarihleri arasında yaptı, topçu teğmen olarak terhis edildi. Ankara’da
Akdeniz Güven İnşaat Malzemesi Tic. ve
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İbrahim Kirazoğlu, Yassıada'da hücrede
(V. Altınkaya Arşivi)

San. AŞ’de uzman olarak bulundu (1
Mayıs 1947-20 Mayıs 1950). Demokrat
Parti’den politikaya girdi (1947). 14 Mayıs
1950’de yapılan genel seçimde bu partiden aday olarak TBMM IX. Dönemi
Kayseri milletvekilliğine seçildi. 2 Mayıs
1954’teki X. Dönem ve 27 Ekim 1957’deki
XI. Dönem seçimlerinde tekrar seçilerek
milletvekilliğini 27 Mayıs 1960’a kadar
korudu.
Mecliste “Ziraat Komisyon Kâtipliği”,
“TBMM Meclis Başkanlık Divanı
Kâtipliği” ve TBMM Başkanvekilliği gibi
görevlerde bulundu.
27 Mayıs 1960’ta Silahlı Kuvvetlerin ülke
yönetimine el koymasında Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve diğer
Demokrat Partili milletvekilleriyle birlikte önce gözaltına alınıp sonra Yassıada’ya
gönderildi. Anayasayı ihlal suçundan
Yüksek Adalet Divanında yargılanarak
ölüm cezasına çarptırıldı. Bu ceza Millî
Birlik Komitesi tarafından ömür boyu
hapis cezasına çevrildi. Kayseri Cezaevinde hükümlü bulunduğu sırada 27
Ekim 1964’de Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Salıverilmesinden sonra bir
süre Başkent Tic. ve San. AŞ Harman Un
Fabrikasında çalıştı. GİMA TAŞ Genel
Müdürü oldu (1 Kasım 1967). Bu görevden istifa etti (4 Ağustos 1971). 12 Ekim
1975’de yapılan Cumhuriyet Senatosu
üçte bir yenileme seçiminde AP adayı
olarak Kayseri üyeliğine seçildi.
Senato’da Millî Savunma Komisyonunda
üye ve başkan olarak çalıştı. 12 Eylül
1980’de Silahlı Kuvvetlerin yönetimine

İbrahim Kirazoğlu

[1667]

[1668]
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el koymasıyla, Güvenlik Konseyi tarafından kapatılan yasama meclisleri sonucunda üyeliği sona erdi. Senato'dan ayrıldıktan sonra politika ya da herhangi bir
işle meşgul olmadı. Ankara'da vefat etti
ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa
verildi. Evli ve iki çocuk babasıydı.
İslâmın Nûru mecmuasında (1951-52; S.
4, 6, 7, 8, 9, 10, 13) çeşitli yazıları vardır.
Kaynakça: Ömer Kirazoğlu, “İbrahim Kirazoğlu”, Altınoluk, Nisan 1988, S. 26, s. 31-32;
Öztürk, TPT (1950-1954), s. 655-656; Çoker,
TPT (1966-1980); Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 131.
K. YUSUF ÜNAL

Ömer Kirazoğlu

KİRAZOĞLU, ÖMER
Yazar, sanat tarihi hocası, yüksek mimarmühendis (Kayseri, 1916-Medine, 19
Temmuz 1989). Babası, Kayseri ulemasından Hacı Ahmet (Kirazoğlu*) Efendi,
annesi Tenzile Hanım’dır. İlk ve orta
öğrenimini Kayseri ve İstanbul’da
tamamladı. Yüksek tahsilini İstanbul’da
Mühendislik Mektebinde (İTÜ) yaptı
(1946). Talebeyken bazı ulema ve şeyhlerin sohbetlerine katılmak suretiyle dinî
bilgilerini geliştirdi. Elmalılı Muhammed
Hamdi Efendi, Fatih Camii İmamı Ömer
Efendi, Fatih Müftüsü Bekir Hâki Efendi
(Yener), Ömer Nasuhi Bilmen, Ali Haydar Efendi, Tahir Efendi onun feyzaldığı
âlimlerden bazılarıdır.
Tahsilini tamamladıktan sonra Nakşibendi şeyhlerinden Mahmud Sami
Ramazanoğlu’nun kızıyla evlenip
Adana’ya yerleşti. Bir müddet Adana’da
çeşitli vazifeler yaptıktan sonra kayınpederi ve ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi
(1951). Demokrat Parti’nin iktidar olmasından sonra İslami neşriyatın artmasıyla
bazı gazete ve mecmular yayımlanmaya
başlandı. Bunlar arasında baskı ve içeriğiyle dikkat çeken aylık İslâm’ın Nuru
mecmuasında Ali Kemal Belviranlı ile
birlikte naşir ve müellif olarak çalıştı. Bu
mecmuada gerek kendi adıyla gerekse
takma isimle yazı ve şiirler yazdı (İstanbul, 1951-1953, 24 sayı).
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen Süleymaniye Camii ve
külliyesi restorasyonu sırasında “Süleymaniye Camii ve Külliyesi Emanet
Komisyonu” şantiye şefliğine tayin edildi

Ömer Kirazoğlu’nun projesini çizdiği Van
Merkez Camii

(14 Ekim 1959). Klasik Osmanlı mimarisine ilgi ve merakı da bu sırada başladı.
Ekim 1960’ta görevine son verildiyse de
Süleymaniye’yi tanımak suretiyle daha da
geliştirdiği klasik mimari zevk ve üslubunu bir taraftan sanat tarihi hocalığı yaparak diğer taraftan bu üslup özelliklerini
aksettirecek mabetler inşa ederek yaymaya ve yaşatmaya çalıştı.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde
“İslam sanatı tarihi” hocalığı yaptı (10
Aralık 1962-1 Aralık 1970). Bu görevin
yanı sıra Işık Mühendislik Özel Yüksek
Okulunda da sanat tarihi okuttu. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Başmimarlığına tayin edildi (1972). İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsü hocalığından
emekli oldu (1977). Kayınpederi ve mürşidi Mahmud Sami Efendi ile birlikte
Medine’ye yerleşti (1979). Vefatına kadar
Medine’de ikamet etti.
Mekke Ümmülkurâ Üniversitesine bağlı
Hac Araştırmaları Merkezinde uzman
mimar olarak hizmet verdi. Ravza-i
Mutahhara’nın onarımında fiilen çalıştı.
Medine’de vefat etti. Cennetü’l-Baki’ye
defnedildi
Türkiye içinde ve dışında 200’e yakın
cami projesine imza attı. Onu Cumhuriyet sonrası Türk cami mimarisinde betonarme, kubbeli, revaklı, iç avlulu, revakları mâil çatıyla örtülmüş fevkanî mabetler inşası çığırını başlatan ve yaygınlaştı-
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ran bir mimar olarak kabul etmek mümkündür. Projelerini yaptığı İstanbul’da
Beykoz, Paşabahçe ile Bağlarbaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Camileri, klasik özelliklerini Mimar
Sinan’ın Atik Vâlide, Azapkapı Camii
gibi örneklerle ortaya koyduğu tarzın
günümüzde başarılı sayılabilecek uygulamaları olarak dikkate değer. Projelerine
imza attığı Van Merkez ve Akyazı Camileri ise onun abidevi boyutlarda inşa
ettiği camilerde eriştiği çizgiyi gösterir.
Ayrıca hat sanatıyla da ilgilendi ve bu
alanda özellikle kûfi yazı üzerinde yoğunlaştı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün
müsennâ lafza-i celâlden meydana gelen
rozeti ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının amblemi de onun çalışmalarındandır.
Manzum ve mensur eserleri dönemin
İslâmın Nuru (1951-1953), İslâm (19561964), Diyanet (1976, 1987), Altınoluk (1986-1989) gibi mecmualarında
“Mahmud Kirazlı” ve “Ömer Kirazlı”
isimleriyle yayımlanmıştır. Ayrıca Mahmud Sami Efendi’nin eserlerinin yayımlanmasında önemli hizmetleri geçmiştir.
Eserleri: İslamiyet, Fatih ve Fetih
Camii Ayasofya (Konya 1966); Birinci
İstişare (İstanbul 1975); İkinci İstişare (İzmir 1980); 93 Harbinde Plevne
Müdâfaası ve Gazi Osman Paşa (Ali
Hüsrevoğlu’yla
birlikte;
İstanbul
1980); Üçüncü İstişare - Hak Elçisi

Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi
ve Sellem (İstanbul 1981); Güzel Ahlak
(İstanbul 1984); Birlik Dirlik (İstanbul
1984); Peygamberimize Selam (İstanbul
1985).

Kaynakça: Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Arşivi Özlük Dosyası; H. Kamil Yılmaz, “Akif Neş’esinde, Sinan Rûhunda Bir Dâvâ
Adamı Kirazoğlu Hocamız”, Altınoluk, Eylül
1989, S. 43, s. 32-33; Ali Ulvi Kurucu, “Hizmete
Doymayan İnsan”, Altınoluk, Eylül 1989, S. 43,
s. 34-35; “Tanınmış Mimar ve Fikir Adamı
Ömer Kirazoğlu Vefat Etti”, Sebil, S. 263-265,
Lahn 1989, s. 15; Hasan Kâmil Yılmaz, “Kirazoğlu, Ömer”, DİA, C. 26, s. 61.

Gülük Camii tamir kitabesi

melerinden sonra başlayan tarihî çağlardan bugüne, birçok yazılı vesika (ilk
zamanlarda pişmiş toprak tabletler) ve
taşlar üzerine yazılmış mezar taşı, kilometre (mil) taşları ve bina kitabeleri intikal etmiştir. Hititler* ve Geç Hitit*
Dönemlerinde Hititlerin kullandığı hiyeroglif yazısı ile yazılmış mezar taşları,
kitabeler, yol boylarında kayalar üzerine
yapılmış tanrı ve kral tasvirleri, bunlara
ait hiyeroglif yazılar Kayseri Müzesi’nde
toplanmış veya yol boylarında bulunmaktadır. Bütün bunlar yerli ve yabancı
uzmanlar tarafından incelenmiş ve yayınlanmıştır.
Kayseri tarihi ve Türk tarihi üzerinde
çalışan uzmanlar yayınladıkları kitap ve
makalelerinde Kayseri’nin Türk-İslam
dönemine ait kitabeleri ve bu dönemlerde yapılmış binalarda bulunan kitabeleri
değerlendirmişlerdir.
Kayseri’nin Türkler Dönemi’ne ait tarihi
ve kitabeleri üzerinde ilk çalışmayı yapan
Ahmed Nazif Efendi* (1860–1914)’dir.

K. YUSUF ÜNAL

KİTABELER
Kültepe*’de MÖ iki bin yıllarında Asurlu*
tüccarların çivi yazısını Anadolu’ya getir-

Darüzziyafe kitabesi (Y. Akyurt )
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Büyük Bürüngüz’de bir kitabe

Yazdığı iki cilt, üç bölümden ibaret
Mir’at-ı Kayseriye isimli eserinde Anadolu Selçuklularının ilk zamanlarından
itibaren cami, medrese, türbe ve köprü
gibi yapılardaki kitabeleri tespit etti.
Kitap uzun yıllar yayınlanmadan ailesinde muhafaza edildikten sonra 1987 yılında Kayseri Valiliğince yeni harflere çevirtilerek Kayseri Tarihi (Mir’at-i Kayseriyye*) ismiyle bastırıldı.
Kayseri kitabeleri hakkında ikinci önemli
çalışmayı, Halil Edhem (Eldem*) (18611938) yapmıştır. Yukarıda ismi geçen
Ahmet Nazif’in eserinden istifade ederek
kaleme aldığı eserinde, Kayseri’nin en
eski kitabesi olarak belirttiği Hoca Hasan
Medresesi*nden başlayarak tarih sırasına
göre Kayseri’nin Anadolu Selçuklu, Eretna, Kadı Burhaneddin* ve Karaman
Oğulları* Dönemi kitabelerini ele alıp
aynı zamanda bu dönemin tarihini de
yazmıştır. Kitap ilk önce Kayseriye Şehri
Mebani-i İslamiye ve Kitabeleri ismi ile
Tarih-i Osmanî Encümeni’nin bir yayını
olarak 1918’de yayınlanmış, daha sonra
Prof. Dr. Kemal Göde’nin bu eser üzerinde ilaveli olarak yaptığı yüksek lisans
tezi Kültür Bakanlığınca, kitabelerin asıl
metinleri hariç, 1982 yılında Kayseri
Şehri ismiyle yayınlanmıştır. Nihayet
aynı eser 2011 yılında kitabe metinleri
ilave edilerek Halil Edhem (Eldem) ve
Kayseri Şehri ismi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında
yayınlanmıştır.
Kayseri kitabeleri hakkında üçüncü
çalışma meşhur Sanat Tarihçisi Albert
Gabriel* tarafından yapılmıştır. Moniments Turcs D’Anatolie (Anadolu’daki
Türk Anıtları) serisinin “Kayseri-Niğde”

bölümü olarak hazırlanan ve Paris’te
1931 yılında yayınlanan kitabında Halil
Edhem’in eserinde bulunmayan bir kısım
bina kitabeleri de vardır. Kitabın Kayseri
kısmı 1954 yılında Kayseri Belediyesince
tercüme ettirilerek Kayseri Türk Anıtları ismiyle yayınlanmış, 2008 yılında da
Kayseri Enstitüsü Derneği* Yayınlarından Faruk Yaman tarafından aynı isimle
yeniden yayınlanmıştır.
Kayseri Müzesi’nin eski müdürlerinden
Naci Kum*, Kayseri’de yapmış olduğu
görev esnasında 1940 yılında, Kayseri
Müzesi deposunda ve şehirde bulunan
kitabe ve mezar taşlarını bir defterde
toplamış, bunu yazma olarak Türk Tarih
Kurumuna teslim etmiştir. Eser bugün
Türk Tarih Kurumu El Yazmaları Bölümü, No. 564’de kayıtlıdır.
Yine Eski Konya Müzesi Müdürlerinden
Yusuf Akyurt’un Anadolu’daki Türk anıtları ve kitabeleri konusunda hazırlayarak
Türk Tarih Kurumuna yazma olarak teslim ettiği çok miktardaki kitaplarının iki
cildini Kayseri’nin Osmanlı ve Selçuklu
kitabelerine ayırmıştır.
Kayseri’nin en eski tarihli İslami kitabesi
münakaşa konusu olmuştur. Halil
Edhem, yukarıda bahsi geçen eserinde en
eski kitabenin 1193 tarihli Hoca Hasan
Medresesi Kitabesi olduğunu ileri sürmüş ve kitabının başına koymuştur.
Ancak Ankara Etnografya Müzesi
Müdürlerinden Osman Ferit Sağlam,
1952'de Kayseri’de Hasbek Kümbeti*
denilen Mesut Gülzar Türbesi’nin
1184/85 tarihli kitabesini yayınlamıştır. O.
Ferit Sağlam bu makalesinde Kayseriyye’de yayınlanmayan bazı kitabe ve
mezar taşlarını da yayınlamıştır. Son
olarak Sarıoğlan ilçesinde, Eski
Sarıoğlan’dan getirilip bir mescide monte
edilmiş olarak bulunan Anadolu Selçuklularından II. Kılıç Arslan* Dönemi’ne ait
1171/72 tarihli kitabenin Kayseri’nin en
eski İslami kitabesi olduğunu ortaya koymuş bulunuyoruz.
Yine Konya Müze Müdürlerinden Zeki
Oral Anadolu’daki camilerde bulunan
ahşap minberleri ele alıp onların kitabelerini yayınladığı Vakıflar Dergisi’ndeki
makalesinde Hunat Camii* minberi kitabelerini de yayınlamıştır. Prof. Dr. Tahsin
Özgüç* ve Mahmut Akok, Kayseri ve

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

civarındaki yayınlanmamış tarihî yapıları
araştırırken Develi Selçuklu yapıları gibi
bir kısım yapıların kitabelerini de yayınlamıştır. Kayseriyye’de yayınlanmamış
çeşitli kitabeleri ve mezar taşlarını, yayınlanmış kitabelerdeki yanlışları ve eksikleri tarafımızdan yayınlanan çeşitli makalelerde işlemiş bulunuyoruz. Bunlardan en
geniş olanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi’nin 34. sayısındaki “Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler
Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları” başlıklı makalemizdir.
Prof. Dr. Kemal Göde* “Eretnalılar”
isimli eserinde devrin kitabelerini yayınlamıştır.
Prof. Dr. Kerim Türkmen* çeşitli makalelerinde yine Kayseri ve çevresine ait bazı
kitabeleri değerlendirmiştir. Nihayet
Halit Erkiletlioğlu*, Kayseri Kitabeleri
isimli müstakil eserinde yayınlanmış,
yayınlanmamış birçok kitabeyi bir araya
getirmiştir.
Kaynakça: H. Edhem, Kayseriyye; A. Nazif,
Mir’ât (Palamutoğlu); Albert Gabriel, Monuments Turcs D’Anatolie- Kayseri-Niğde, Paris
1931; Naci Kum, Kayseri Kitabeleri, Türk Tarih
Kurumu El Yazmaları Bölümü, No. 564; M.
Yusuf Akyurt, Resimli Türk Âbideleri Kayseriye Şehri ve Civarı, TTK El Yazmaları Bölümü,
No. 610, C. XVI; M. Zeki Oral, “Anadolu’da
Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler ve Kitabeleri”, Vakıflar Dergisi, S. V, s. 57; Tahsin ÖzgüçMahmut Akok, “Develi Abideleri”, Belleten, S.
75, s. 378-380; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de
Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe
ve Mezartaşları”, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, 1984, S. 34, s. 495-532; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI.
Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı
Yapıları”, Vakıflar Dergisi, 1981, S. XIII, s. 531
vd.; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin en eski İslami Kitabesi ve Şehirdeki Selçuklu Sarayı
Devlethâne’nin Yeri Meselesi”, KYTSB 4, Kemal
Göde, Eretnalılar, TTK Yayınları, Ankara 1994;
Kerim Türkmen, “Kayseri’de Selçuklu Dönemine Ait Bazı Kitabeler”, Platform Cappadocia
Academy 2000, Göreme 2000, s. 22-26; Halit
Erkiletlioğlu, Kayseri Kitabeleri, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, No. 37,
Kayseri 2001.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KOCA, FERHAT
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Kayseri/Develi,
14 Eylül 1956-). Kayseri İmam-Hatip
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Lisesinden (1975) ve Kayseri Yüksek
İslam Enstitüsünden mezun oldu (1979).
Kocaeli-Karamürsel, KahramanmaraşPazarcık (Narlı), Kayseri-Yahyalı ve
Yalova’da çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı (1979-1989).
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı (1988).
Aynı enstitüde İslam Hukuku Anabilim
Dalı’nda doktor oldu (1993).
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM), İslam hukuku alanında araştırmacı-müellif olarak çalıştı
(1993-2000). Doktora sonrası, yabancı
dilini geliştirmek amacıyla bir yıllığına
İngiltere’ye gitti (1993-94). Doçent oldu
(1997). 1998-1999 eğitim ve öğretim
yılında, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne bağlı olan Sofya Yüksek
İslam Enstitüsünde dekan yardımcılığı ve
İslam hukuku öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Gazi Üniversitesi Çorum
İlahiyat Fakültesine İslam hukuku öğretim üyesi olarak atandı (14 Nisan 2000).
İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör oldu (2004). Çorum Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Temel İslam
Bilimleri Bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve dekanlık yaptı (2007-2011).
Hâlen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam hukuku öğretim üyesidir.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde 85 civarında maddesi bulunmaktadır.
Eserleri telif: İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum) (İstanbul
1996); Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Hz.
Peygamber’in Örnek Hayatı (Ankara
2000); İslâm Hukukunda İbadet Kavramı (Çorum 2000); İslâm Hukuk Tarihinde Selefî Söylem: Hanbelî Mezhebi
(Ankara 2002); Şeyhülislâm Musa
Kâzım Efendi’nin Hayatı ve Fetvaları
(İstanbul 2002); Osmanlı Şeyhülislamı
Molla Hüsrev, Hayatı, Eserleri ve
Görüşleri (Ankara 2008); Hanbelî
Mezhebinin Kurucu İmamı Ahmed bin
Hanbel, Hayatı, Görüşleri ve Mezhebi
(Ankara 2008); İslam İbadet Esasları
(Ankara 2013).
Tercüme, Sadeleştirme, Derleme: İslam
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Düşüncesinde Yeni Arayışlar -I- (müşterek) (İstanbul 1998); Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e İslâm Düşüncesinde
Arayışlar
(müşterek-sadeleştirme)
(İstanbul 1999); Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyaset ve Değer Tartışmaları
(ed.) (İstanbul 2000); Bulgaristan Mektupları (Ahmet Hamdi Akseki’den sadeleştirme) (İstanbul 2000); Türk Hukuk
ve Kültür Tarihi Üzerine Makaleler
(Uriel Heyd’den tercüme ve derleme)
(Ankara 2002); Külliyât (Şeyhülislâm
Musa Kâzım Efendi’den sadeleştirme)
(Ankara 2002); Mukayeseli İslâm
Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi
(Ebû Zeyd ed-Debûsî’den tercüme)
(Ankara 2002); İçkinin Zararları
(Abdülaziz Çâvîş-Mehmet Akif Ersoy’dan
neşir) (İstanbul 2003); İslam Nazarında
Müskirât ve Meyyit Yakmak Meseleleri
(Musa Carullah’dan sadeleştirme) (Ankara 2003); İlahiyat Fakülteleri I. İslam
Hukuku Ana Bilim Dalı Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve İslam Hukuk Usulünün Problemleri Sempozyumu, Çorum 14-15 Mayıs
2004, Bildiriler-Tartışmalar (Kâşif
Hamdi Okur’la beraber) (Çorum 2005).
YAYIN KURULU

Feride Kocabaş

KOCABAŞ, FERİDE
Şair (Kayseri, 20 Ekim 1969- ). İlk, orta
ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı.
Anadolu Üniversitesi AÖF Yönetim
Organizasyonu Bölümü’nden mezun
oldu. Mersin’de özel bir şirkette çalıştı.
Bizim Kuşak, Ozan, Ana ve Bizim Ece
antolojileri ile Ana, Ece, Ozan gibi çeşitli dergi ve gazetelerde şiirleri yer aldı.
Mersin Kanal 2000 televizyonunda,
“Duyguların Yansıması” adlı bir edebiyat
programı hazırlayıp sundu (2001).
Eserleri: Maviyse Mavi Gözleri.
Kaynakça: Işık, TEKAA, C. 6, s. 2216.
ERDOĞAN MURA

Süleyman Kocabaş

KOCABAŞ, SÜLEYMAN
Araştırmacı-yazar, ziraat yüksek mühendisi (Kayseri/Develi/Sindelhöyük, 10
Mart 1950-). İlkokul tahsilini Sindelhöyük kasabasında yaptı. Orta tahsiline
Pazarören/ Mimarsinan İlköğretmen
Okulunda başladı. Bu tahsilini İstanbul /

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık
Sınıfında tamamlayarak yüksek tahsili
için 1970-71 ders yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine kaydoldu. Adı
geçen Fakültenin Kültürteknik (Tarımsal
Yapılar ve Sulama) Bölümü’nden ziraat
yüksek mühendisi unvanı ile mezun oldu
(1975).
Memuriyet hayatına Kayseri Tarım İl
Müdürlüğünde teknik eleman olarak
başladı (1975). Aynı müdürlükten emekli
oldu (16 Ocak 2002). Emekli olduktan
sonra Kayseri’deki iki dairesinden birisini araştırmacılara ve halka açık “Özel
Süleyman Kocabaş Kütüphanesi” hâline
getirdi. On iki bin ciltlik tarih ihtisas
kütüphanesini ve kırk yıllık gazete ve
dergi koleksiyonunu halkın hizmetine
sundu.
Daha ortaokul yıllarındayken tarihe özel
bir ilgi duydu. İlk yazıları da bu dönemde
okul gazete ve dergilerinde yayımlandı.
Daha sonra makale ve dizi yazıları Bizim
Anadolu (1976-1978), Bayrak (19781979), Tercüman (1992-1993), Zaman
(1987, 1993-1998 ), Gündüz (1995-1998),
Millî Gazete (1997), Ortadoğu (19921993, 2001-2002), Yeni Şafak (2006)
gazeteleriyle Türk Dünyası Tarih (19881993, 1999-2005, 2008 -2010), Tarih ve
Medeniyet (1999), Tarih ve Düşünce
(2004), Yeni Türkiye (1998), Erciyes
(1987, 1993, 2008), Türk Dünyası Araştırmaları (1999), Askerî Tarih Bülteni
(1995, 1998 ), Berceste (2003-2006),
Yarınlar İçin Düşünce (2006-2008)
dergilerinde yayımlandı.
Araştırmalarını 1980’li yılların başından
itibaren kitaplaştırmaya ve 1983’te de
Vatan Yayınlarını kurarak eserlerini
burada yayımlamaya başladı.
10 kitabı El-Ezher Üniversitesi profesörleri tarafından Arapçaya çevrilerek
Kahire’de yayınlandı. Emeni Meselesi
Nedir Ne Değildir? isimli kitabı da Azericeye çevrilerek Azerbaycan’da basıldı.
Türk Edebiyatı dergisinin Ekim 1987
sayısında “Tek başına bir enstitü gibi
çalışan” yazar olarak değerlendirildi.
Kocabaş, Türkiye Yazarlar Birliği, İlim ve
Edebiyat Eserleri Meslek Birliği ve Basın
Yayın Birliği üyesidir. Evli ve üç çocuk
babasıdır.

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Eserlerinden bazıları: Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir? (1983); Filistin

İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm
(1987); Kuzeyden Gelen Tehdit Tarihte
Tür-Rus Mücadelesi (1989); Paris’in
“Doğu Yolu”nda Yaptıkları Tarihte
Türkler ve Fransızlar (1990); İngiliz
Tuzağı (1783-1923) İngiltere’nin
Osmanlı’nın Yaşatılması ve Yıkılmasındaki Rolü (2003); Kendi İtiraflarıyla
Jön Türkler Nerede Yanıldı? 18901918 (1991); Sultan II. Abdülhamid
Şahsiyeti ve Politikası 1876-1909
(1995); Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet Tarihi 1860-1878 (2001); Bir Kuşağın Dramı 1960-1980 (2004); Türkiye’de Politikada Şiddetin Perde Arkası
1876-1996 (1996); Refahyol Hükûmeti
Sonunun Perde Arkası, Türkiye’nin
Sendromları 1996-1997 (1997); Postmodern Darbe 28 Şubat’a Doping
Mart-Nisan
1998
Sendromları
(1998);2000’e Girerken Olaylarla Türkiye’nin Çıkmazları, Post-modern
Darbe Sendromları 1998-1999 (1999);
Masonluk ve Masonlar (2001); Tarihte Âdil Türk İdaresi (1994); Tarihte ve
Günümüzde Türkiye’yi Parçalama ve
Paylaşma Planları (1999); 1912-1913
Balkan Harbi Rumeli’yi Nasıl Kaybettik? (2000); 27 Mayıs 1960 Darbesine
Giden Yolda Yeşilhisar-Kayseri Olayları (2010); 27 Mayıs 1960 Darbesine
Giden Yolda Uşak Olayları (2011); 29
Mayıs 1876 Darbesinin İçyüzü Abdülaziz Nasıl Devrildi? (2011); Tarihimizin
En Büyük Yalan Furyası ve 27 Mayıs
1960 Darbesi ve Rejiminin Çöküş Belgeleri (2012); Mustafa Reşit Paşa’dan
Mustafa İsmet Paşa'ya Tarihin Tekerrür ve Türkiye’nin Kaderi 18501950 (2013); Mustafa Kemal Paşa’dan
Kemâl Atatürk’e Gizli-Açık Planları ve
Tutan-Tutmayan İnkılapları (2013); Yarım Asırlık Kayseri- Türkiye Gerçekleri
ve Hatıraları Kayseri’de Bir Robinson
Cruseo 1965-2015 (2014). Mütareke
Dönemi ve Millî Mücadele 1918-1923
(2003); Atatürk ve İnkılaplar Dönemi 1923-1938 (2006); İnönü Dönemi
1938-1950 (2009); Menderes Dönemi
ve 27 Mayıs 1960 Darbesine Giden Yol
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1950-1960 (2001); 27 Mayıs 1960 Darbesinin İçyüzü Menderes Nasıl Devrildi? (2012); 27 Mayıs Rejimi 1960-1961
(2014).
YAYIN KURULU

KOCABAŞ, ŞADİ
Şair, yazar (Kayseri /Pınarbaşı, 3 Kasım
1961-). Tufanbeyli İlk ve Ortaokulu
(1969), Kayseri Lisesi (1972), Erciyes
Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. Tamamına yakını İstanbul’da olmak üzere aralıksız 25 yıl
kurumsal firmalarda üst düzey yönetici
olarak çalıştıktan sonra emekli oldu.
Edebiyata olan ilgisi, Kayseri’de üniversite
öğrencisiyken KASD (Kayseri Sanatçılar
Derneği) mensuplarıyla tanışmasıyla
gelişti. İlk şiiri 1981 yılında Muhsin İlyas
Subaşı’nın yönettiği Küçük Dergi’ de
yayınlandı. 1982 yılında Kayseri Olay
Gazetesi’nin düzenlediği şiir yarışmasında 1. mansiyon ödülü aldı. Şiirleri ve İngilizceden çeviri şiirleri Kültür ve Sanat,
Doğuş Edebiyat, Erguvan, Dağarcık,
Türk Edebiyatı dergilerinde yayımlandı.
Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. sınıf öğrencisidir. Şiir, çeviri şiir, hikâye
ve deneme alanında çalışmalarına devam
etmektedir.

S. Kocabaş’ın Arapçaya
çevrilen kitabının kapağı

Şadi Kocabaş

SERGÜL VURAL

KOCABAY, MEHMET
Gazeteci (Kayseri, 1919-1985). Babası
Kocabeyoğullarından Mahmut Ağa,
annesi ise Erkilet’in eski ailelerinden
Hacı İsmail kızı Methiye Hanım’dır. İlk
ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı.
Kayseri Uçak Fabrikasında yedi yıl
memurluk yaptıktan sonra Demokrat
Parti’ye girdi (1946). DP’de iki dönem il
genel meclisi üyesi oldu (1950), bir yıl
süreyle daimi encümen üyeliği yaptı.
1950’den önce iki yıl Vatan gazetesinin
Kayseri muhabirliğini yaptı. Yeni Kayseri isimli günlük siyasi gazeteyi çıkardı
(1952). 27 Mayıs İhtilali’nde birçok
DP’liyle birlikte gözaltına alındı. Bir süre
tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Yeni
Kayseri gazetesi de aynı günlerde maddi
güçlükler sebebiyle kapanmak zorunda
kaldı (1961).
1960’tan sonra Adalet Partisi’ne girdi.

Mehmet Kocabay
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Yeniden İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi (1969). Bir müddet de Kayseri’de
madencilikle uğraştı.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 184; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 269.
SELMA GÜNAYDIN

Osman Selim Kocahanoğlu

KOCAHANOĞLU, OSMAN SELİM
Şair, yazar, maliyeci (Kayseri/Amarat
köyü, 1944-). Köye ilk defa ilkokulu açan
eğitmen Mehmet Bey’in oğludur. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Kayseri Lisesinde tamamladı (1963). İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye-Sosyal Siyaset Bölümü’nden mezun oldu
(1968). Yedek subaylık sonrası bir müddet İstanbul Defterdarlığında çalıştıktan
sonra Vergi Müfettişi (Maliye Bakanlığı
Gelirler Kontrolörü) oldu. Teftiş ve
denetim göreviyle Türkiye’nin birçok
yerini dolaştı. Görevi sırasında maliye
konusunda 20’den fazla kitabı ve çok
sayıda mesleki makalesi yayınlandı. Teftiş ve denetim görevinden kendi isteğiyle
ayrılarak (1972-1983) Temel Yayınevini
kurdu.
Gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi
duydu. Bazı sanat-edebiyat dergilerinde
(Hareket, Türk Yurdu, Filiz, Hâkimiyet,
Küçük Dergi, Türk Edebiyatı) yazıları
çıktı ancak bu ilgisini devam ettirmedi.
Daha sonra tarihe olan ilgisi nedeniyle
yakın dönem tarihimiz üzerine inceleme
ve anı türünde çok sayıda eseri kültürümüze kazandırdı. Ali Fuat Cebesoy ve
Süleyman Kani İrtem’in bütün eserlerini
yayına hazırladı. Atatürk’ün Üç Muhalifi isimli eserine “2011 Yılı Yunus Nadi
Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü” verildi.
Evli ve iki çocuk babası olup hâlen İstanbul’da yazarlık ve editörlük yapmaktadır.
Eserleri: Şiir ve edebiyata ilgi duyduğu
yıllara ait dört kitabı yayımlandı: Beyaz
Çığlık (Şiirler 1968); Millî Edebiyat
Hareketi ve Beş Hececiler (1975); Türk
Edebiyatında Necip Fazıl (1983); Sen
Bana Şiirsin (1989).
Telif veya yayına hazırladığı eserlerinden
bazı seçmeler şöyledir: Vergi Suçları-

Vergi Cezaları ve İhtilaflar Sistemi
(1975); Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari
Uyuşmazlıklar (1977); Türk Katma
Değer Vergisi (1981); Midhat Paşa’nın

Hatıraları/ Tabsıra-i İbret (2 cilt) (1997);
Felaket Günleri/Mütareke Devrinin
Feci Tarihi (Maliye Nazırı Cavid Beyin
Hatıratı) (2 cilt) (2000); İttihat Terakki’nin Yargılanması ve Sorgulanması
(2000); Derviş Vahdeti ve Çavuşların
İsyanı (200l); Atatürk’e Kurulan Pusu/
İzmir Suikastinin İçyüzü (2003); A.F.
Cebesoy’un Arşivinden Askerî ve Siyasi Belgeler (2005); Divan-ı Harb-i
Örfi/ Tehcir Yargılamaları (1919)
(2008); Mektupları ve Hatıralarıyla
Talat Paşa (2008); 31 Mart Ayaklanması ve Sultan Abdülhamid (2009);
Atatürk’ün Üç Muhalifi: (C:1) Kazım
Karabekir (2010); Atatürk’ün Üç
Muhalifi: (C:2) Rauf Orbay (2012);
Atatürk-Karabekir Kavgası (2013)
Menemen ve Kubilay Olayı (2013); Atatürk-Vahdettin Kavgası (2014).
Şiirlerinden bir örnek:
SEN BANA ŞİİRSİN
Ordusu önünde bir ulu Hünkâr
Topraklar üzre yürüdüm, sınırlar üzre
Askerlerimi boğan âsi nehirsin
Beş meydanda beş savaş kaybediyorum
Sen bana şiirsin.
Göklerinin maviliğinden uçsuz
Yağan yıldız yıldız aydınlık
Ekmeğimde bal, gülerken zehir

bucaksız

zehirsin
Seylan çaylarınca nefis kokulu müjde
Sen bana şiirsin.
Alınmamış kale, kılıç görmemiş
ülkesin sıcak
Güneş yağmurlarınca gelen bulut
Sonra uçan sihirsin
Saçlarından rüzgâr okşayan kısrak
Sen bana şiirsin.
Tarihin ilk düşen karı Himalayalara
Okyanuslarda körfez
Çinhindi’nde şehir şehirsin
Ekvator sıcağında soluyan dal
Bütün körpeliğin, güzelliğinle sen
Yazılmamış şiir, duyulmamış şiirsin.
1973
YAYIN KURULU
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KOCAKAHYAOĞLU, MEHMET
Gazeteci (Kayseri/Çevril Köyü, 1945-).
İlköğrenimini köyünde yaptı. Lise tahsilini Kayseri İmam-Hatip Lisesinde, yüksek
tahsilini ise Ankara Atatürk Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Henüz ortaokul
öğrencisiyken Erciyes gazetesinde gazeteciliğe başladı (1963). Sırayla Erciyes,
Millî Ülkü, Emel, Kayseri Haber ve
Akın gazetelerinde muhabir ve yönetici
olarak çalıştı. TRT Bölge Temsilciliği
yaptı (1976-1988). Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğüne kurucu bölge
müdürü olarak atanınca (1988) TRT’deki
görevinden ayrıldı. Burada 12 yıl görev
yaptı ve 2000 yılında emekli oldu. Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Aynı zamanda
Ankara Gazeteciler Cemiyetine üyedir.
Sürekli basın kartı sahibidir. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

KOCAOĞLU, ENDER HİLMİ
Öğretim üyesi, genel cerrah (Kayseri/
Yeşilhisar, 1957-). İlk ve orta öğrenimini
Yeşilhisar’da, lise öğrenimini İstanbul
Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. DÜ
Tıp Fakültesinden mezun oldu (1980).
Kayseri ili Sarıoğlan ve Tomarza ilçesi
Sağlık Ocağı tabipliği görevlerinde
bulundu. Askerlik sonrası Tomarza ilçesi
Sağlık Ocağı tabipliğinde göreve başladı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yaptı (1985-1990). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim
Dalı’nda yan dal ihtisasını tamamladı
(1990-1993). Bu süre içinde Almanya’da
Trostberg Kreiskrankenhaus Hastanesinde Prof. Dr. Kr. Aigner’in kliniğinde kanser tedavisinde regionel perfüzyon ve
bölgesel kemoterapi uygulamaları konusunda çalıştı. 1996 tarihinde doçent,
2003 tarihinde profesör unvanı aldı.
Hâlen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı’nda öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve
bir çocuk babasıdır.
Üyesi olduğu dernekler: Ulusal Cerrahi
Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği,
European Society of Surgical Oncology,
American Society of Surgical Oncology.

Ulusal ve uluslararası pek çok dergide
bilimsel makaleleri yayımlandı.
Eserleri: Tiroid Kanserleri Klinik Cerrahi Onkoloji (S. Dizbaysak, Y.
Eryavuz’la birlikte) (ed. Abdülmuttalip
Ünal) (1997); Mide Kanseri Klinik Cerrahi Onkoloji (M. Karaayvaz, S. Demirci
ile birlikte) (ed. Abdülmuttalip Ünal)
(1997); Pankreasın Ekzokrin Kanserleri
(E. Ünal, Ş. Atabekoğlu ile birlikte) (ed.
Abdülmuttalip Ünal) (1997); Kolorektal
Kanserler (E. Ünal’la birlikte) (ed.
Abdülmuttalip Ünal) (1997).

KOC

/ 233

Mehmet Kocakahyaoğlu

YAYIN KURULU

KOCAOĞLU, MEHMET ALİ
Öğretim üyesi, hukukçu (Kayseri/İncesu/
Subaşı köyü, 1946-). İlkokulu köyünde
bitirdi. Askerî ortaokul, askerî lise, Kara
Harp Okulu ve Muhabere Okullarını
birincilikle tamamladı ve teğmen olarak
mezun oldu (1967). On yıl kıtalarda
muhabere subaylığı yaptı. Subaylık
yaparken İstanbul Hukuk Fakültesini
bitirdi (1973). Kara Harp Okuluna öğretim üyesi olarak atandı. Yirmi iki dönem
subay yetiştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harp Okulunu bitirmiş ilk hukuk
doktoru, hukuk doçenti ve profesörü
oldu. Ayrıca bu dönemde Polis Akademisinde 10 yıl hukuk dersleri verdi ve
komiser yetiştirdi. Genelkurmay Uluslararası Antlaşmalar Şube Müdürlüğü yaptı.
Millî Güvenlik Akademisinde üst düzey
yöneticilere beş yıl kendi konularında
ders verdi. Kıdemli Albay olarak kendi
isteği ile emekli olup Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini kurdu. Adı geçen
fakültede beş yıl kurucu dekanlık ve öğretim üyeliği yaptı. Aynı üniversitede İİBF
Dekanlığını da iki yıl vekâleten yürüttü.
Hukuk Fakültesinden 2000 yılında
emekli olup bir yıl Mersin’de Çağ Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde
çeşitli yıllarda dersler verdi.
Uluslararası ve ulusal konferans, seminer, kurultay, sempozyum ve kolokyumlarda bildiri sundu
Hukuk, uluslararası ilişkiler konusunda
yayımlanmış 500’e yakın makale ve aynı
konularda yayımlanmış 15 kitabı vardır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

[1675]

Mehmet Ali Kocaoğlu

Ender Hilmi Kocaoğlu
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KOCASİNAN BELEDİYESİ
Kayseri Belediyesi 1989’da büyükşehir
belediyesi statüsüne geçti. Şehir, Osman
Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı boyunca mülki bakımdan ikiye ayrıldı. Güneyde kalan bölümde Melikgazi ilçesi,
kuzeyde kalan bölümde ise Kocasinan
ilçesi kuruldu.
Kocasinan, Kayseri ilinin yüzölçümü
bakımından en büyük, nüfus bakımından
ise ikinci büyük ilçesidir. İlçenin, biri ilçe
merkezi olmak üzere Amarat, Himmetdede, Yemliha ve Düver kasabalarında 5
belediyesi vardı. Ayrıca ilçeye bağlı 25
köy, 3 bucak bulunmaktaydı. 30 Mart
2009 tarihi itibariyle Erkilet, Güneşli,
Mahzemin, Ebiç ve Kuşçu ilk kademe
belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak
Kocasinan Belediyesine mahalle olarak
bağlanmıştır. 2014 yılında da Eski, Himmetdede, Yemliha, Düver ve Amarat
Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak taşınır ve taşınmaz mallarıyla birlikte
Kocasinan Belediyesine mahalle olarak
bağlanmıştır.
Adrese dayalı nüfus sayımına göre 2013
yılında 363.244 merkez nüfusu, 13.807
belde ve köy nüfusu olmak üzere toplam
377.051 nüfusa sahiptir. İlçeden diğer il
ve ilçelere göç yoktur. Yalnız köylerden
ilçe merkezine az da olsa göç vardır.
Kocasinan Belediyesinin sınırlarına dâhil
mahalle ve orman köylerinin 2013 yılı
adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu:
Ahi Evran (3.773), Akcatepe (361), Akin
(459), Alsancak (3.680), Amarat (356),
Barbaros (11.244), Bayramhacı (258),
Beşparmak (4.272), Beyazşehir (15.149),

Kocasinan Belediyesi (2015)

Beydeğirmeni (105), Boğazköprü (70),
Boyacı (185), Boztepe (3.899), Buğdaylı
(2.560), Camiikebir (1.923), Cengiz
Topel (3.100), Cırgalan (3.239), Cumhuriyet (3.722), Çavuşağa (307), Dadağı
(200), Doruklu (166), Düver (548), Ebiç
Kızılırmak (441), Ebiç Mevlana (395),
Elagöz (959), Elmalı (117), Erciyesevler
(13.867), Erkilet Arabidin (99), Erkilet
Camiikebir (6.278), Erkilet Çevril (551),
Erkilet Dere (5.356), Erkilet Emmiler
(412), Erkilet General Emir (3.635), Erkilet Mehmet Akif Ersoy (4.005), Erkilet
Osman Gazi (4.282), Erkilet Taşhan
(66), Erkilet Tepe (132), Erkilet Yukarı
(167), Erkilet Zade (165), Erkilet 100.Yıl
(1.401), Eskiömerler (276), Eyim (214),
Fatih (10.470), Fevzi Çakmak (23.739),
Fevzioğlu (2.046), Gaziosman Paşa
(2.789), Gevhernesibe (2.232), Gömeç
(492), Güneşli Bahçelievler (197), Güneşli Cumhuriyet (451), Güneşli Kale (309),
Hacı Saki (1.138), Hasan Arpa (302),
Hasancı (176), Hırkaköy (181), Hilal
(2.751), Himmetdede (883), Hoca Ahmet
Yesevi (7.365), Höbek (169), İstasyon
(3.192), Kalkancık (372), Karahöyük
(29), Karakimse (328), Kaşköy (439),
Kayabaşı (7.798), Kemer (280), Kızık
(468), Kocasinan (3.019), Kuşcağız (168),
Kuşçu (374), Mahzemin Gündoğan
(759), Mahzemin Yeni (862), Mehmet
Akif Ersoy (2.057), Mevlana (12.795),
Mimarsinan (24.285), Mithatpaşa
(11.486), Mollahacı ( 296), Molu (703),
Obruk (145), Oruçreis (3.082), Oymaağaç (570), Örnekevler (2.472), Plevne
(970), Sahabiye (5.411), Salur (246), Sanayi (1.547), Sancaktepe (7.257), Saray
Bosna (1.607), Saraycık (533), Serçeönü
(7.389), Seyrani (3.284), Sümer (1.950),
Şeker (1.038), Şirinevler (1.979), Talatpaşa (2.381), Tanpınar (972), Turgut Reis
(13.353), Uğurevler (7.435), Vatan
(106),Yavuz (10.964), Yavuzselim
(3.096), Yazır (602), Yemliha (4.929),
Yeni (9.805), Yenidoğan (7.637), Yenipervane (1.577), Yenişehir (6.900), Yeşil
(4.128), Yıldızevler (4.509), Yukarıhasinli
(84), Yunusemre (6.179), Yuvalı (623),
Yüreğil (332), Ziyagökalp (15.490), Zümrüt (8.675).
Kocasinan Belediyesinin ilk başkanı
1989 yılında yapılan mahalli seçimlerde

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Kocasinan Belediyesi haritası (çizim: Ü. Yüksel)

SHP’den seçilen Ali İhsan Alçı* oldu.
Daha sonra 1994 yılında yapılan mahalli
seçimlerde RP’den seçilen Bekir Yıldız*,
1999 mahalli seçimlerinde FP’den, 2004
ve 2009’da yapılan mahalli seçimlerde
ise AK Parti’den başkan oldu.
Kocasinan Belediyesinde uzun süre başkanlık yapan Bekir Yıldız Dönemi’nde
Serçeönü Mahallesi’nde iki katlı, küçük,
kiralık bir binada hizmet veren belediye,
kendine ait binaya taşındı. Belediye sınırlarındaki gecekondularda yaşayan vatandaşlar ucuz arsa imkânları, inşaat malzemesi yardımı ve ücretsiz ev projeleri
sayesinde Eskişehir Bağları yöresinde
oluşturulan
Gecekondu
Önleme
Bölgesi*ne taşındı. Başta Sinan Köprüsü
olmak üzere yeni köprüler yapıldı. Çelik
köprüler hizmete girdi. Hisseli tapular,
ferdî tapuya dönüştürüldü. Yamula Barajı’nın çevre imkânlarından faydalanmak
isteyen vatandaşları sahil mahalleleri
Kemer, Dadağı, Ebiç, Mahzemin, Çevril,

Taşhan, Emmiler ve diğer yerleşim yerlerine taşıyan geçiş noktaları genişletilerek
“Sahil Yolu” yapıldı.
2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde
yine AK Parti’den Mustafa Çelik bu göreve geldi.
Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye başkanı seçildikten sonra adaylığı sırasındaki vaatlerini gerçekleştirmek üzere genç
bir ekiple yola çıktı. Vaatlerini, “yenilikçi
başkan”, “katılımcı yönetim”, “yatırımcı
belediye” kavramları ile “her şeyin yeni,
farklı ve ilk olması için özgün hizmetler
sunulması” prensibiyle ortaya koymuştu.
Bu hedeflere ulaşırken vizyonunun “değişimde, gelişimde ve yenilikte süreklilik”
olacağını açıklamıştı. Bu amaçlarla önce
kentsel dönüşüm konusunda önemli
projeler için çalışmalar başlattı. Kayseri’deki kentsel dönüşüm uygulanacak bölgelerle ilgili bakanlar kurulundan kararların çıkması için gayret gösterdi. Hazırlanan projeler Çevre ve Şehircilik Bakan-
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Yamula Barajı sahil şeridinde dinlenme parkı (Kocasinan Belediyesi Arşivi)

lığınca Türkiye’ye örnek olarak gösterildi.
Türkiye'de ilk kez bölgesindeki 40 bin
ilköğretim öğrencisinin tamamına
okulda ihtiyaç duyduğu kırtasiye seti
hediye etti. Bölgesindeki liseleri
birincilikle bitiren öğrencilerle YGS ve
LYS’de Türkiye genelinde ilk 100’e girme
başarısını gösteren öğrencileri Almanya,
İtalya ve Fransa'daki bilim müzelerine
geziye götürerek başarıyı ödüllendirip
başarıya teşvikin yolunu açtı. Bütün
camilerde tertemiz biçimde ibadet
yapılabilmesi için cami temizleme ekibi,
Kurban Bayramı'nın temizlik ve huzur
içinde yaşanması, kurban ibadetinin layıkıyla yerine getirilmesi için modern kurban kesim tesisleri açtı. Bütün bitki çeşitlerinin bulunacağı, şehrin prestij noktalarından biri olacak Gül Park’ının; mahalle
kültürünün yaşatılması, mahallenin
bütün sorunlarının çözülebilmesi için
toplantı mekânları bulunan genç, yaşlı ve
hanımların birlikte faydalanacağı çok
amaçlı ve çok fonksiyonlu Semt

Kocasinan Belediyesince yaptırılan semt konaklarından biri
(Kocasinan Belediyesi Arşivi)

Konakları’nın temelini attı. Kayseri’nin
üçüncü çevre yolu olacak, eski ve yeni
çevre yolu arasında seyredecek yaklaşık
18 km Orta Yol Projesi’ni başlattı. Kadınların ekonomi ve el becerileri açısından
kendilerini geliştirebilmesi için Kadın
Gelişim Merkezi; sağlıklı üretim ve tüketimi teşvik etmek amacıyla da Organik
Bahçe Projesi’ni gündeme getirdi. Kayseri’nin denizi olarak nitelendirilen Yamula Barajı’nın Kayseri için önemli bir sosyal merkez olması amacıyla Kuşçu kıyısına bungalov evler ve çeşitli donatılardan
oluşan Tatil Köyü projesini hazırladı.
Mustafa Çelik, Mehmet Özhaseki’nin
milletvekili adaylığı için başkanlıktan
ayrılmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi (2015).
Mustafa Çelik’in Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı seçilmesinin ardından
Kocasinan Belediye Başkanı seçilen
Ahmet Çolakbayrakdar, ‘’Yeni Kayseri
Kocasinan’da kurulacak; Kocasinan,
Kayseri’nin yeni yüzü olacak’’ sloganını
kendine hedef olarak seçti. Ahi Evran,
Yunus Emre, Seyrani, Alsancak başta
olmak üzere 10 bölgede yürütülecek
kentsel dönüşüm projelerini uygulamaya
başladı. Yeşil Kocasinan için toplam
büyüklüğü 9 milyon metrekare olan Taşhan ve Kuşçu Kent Ormanları’nı öne
çıkardı. Kayseri’nin denizi Yamula Barajı’nın Kuşçu kıyısında Tatil Köyü’nü
hayata geçirdi. İlk Kadın Gelişim Merkezi’nin temelini Yakut Mahallesi’nde attı.
İlk Semt Konağı’nı bitirerek Yeşil Mahalle’de hizmete açtı. Kocasinan Bölgesi’ndeki büyük ve küçükbaş besi merkezleriyle tavuk üretim tesisleri başta olmak
üzere oluşan biyolojik atıkların temizlenmesi ve biyogaz vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla tesis kurdu. Geri
dönüştürülebilir ekonomik atıkları yeniden ekonomiye kazandırılması için
KAYÇEV vasıtasıyla yeni bir tesisi hayata
geçirdi. Orta Yol Projesi’ni hızlandırdı.
“Başkan Sizi Dinliyor” mahalle toplantılarıyla sürekli halkın içinde olmaya özen
gösterdi. Kayseri’nin marka değeri olan
Kocasinan’a özgü Yamula patlıcanı,
Gömeç fasulyesi, Cırgalan biberi ve Erkilet kedibacağının tanıtımına özen gösterdi.
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Kaynakça: Bekir Abi, hzl. Emir Kalkan-İrfan
Birol 2013; Kocasinan Belediyesi 2013 Faaliyet
Raporu; TÜİK 2013 verileri; Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.
YAYIN KURULU

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR
1957 yılında Ali Bedir ve arkadaşları tarafından kurulmuş olan Ağırnas Gençlik
Kulübü, 1962 yılında Şükrü Gümüşoluk
ve Mustafa Dörtler öncülüğünde kurulan
ve gayrifedere olarak turnuvalarda yer
alan Şimşekspor’la 1967 yılında birleşip
Ağırnas Şimşekspor olarak Kayseri amatör küme müsabakalarına katılmaya başladı.
1973 yılında Antrenör-Futbolcu Fehmi
Kuş* yönetiminde ilk Kayseri şampiyonluğunu kazanan Ağırnas Şimşekspor,
Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Türkiye Kupasına katılma başarısını gösterdi. Muhtelif yıllarda defalarca gençlerde
ve büyüklerde Kayseri Şampiyonluğu
kazanan Ağırnas Şimşekspor, 2012/2013
Sezonunda BAL liginde mücadele eden
Kocasinan Şimşekspor 2013/2014 Sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme
Ligi’nde mücadele etmekte olup gençler
kategorilerinin de tamamında yer almaktadır. Renkleri sarı-siyahtır. Öte yandan
Gıyasi, Cicom, Mehmet Canbulan,
Erdinç, Ramazan ve Ali Turan gibi hâlen
Türkiye Süper Ligi’nde oynamakta olan
birçok ünlü futbolcu yetiştirdi.
İsmini Kocasinan Şimşekspor olarak
değiştiren (2012) bu kulübün en büyük
başarısı; başta Fehmi Kuş olmak üzere
Mustafa Dörtler ve Kamil Başkal’ın gayretleriyle kulübe kazandırılan Fevzi Çakmak semtinde bulunan 15.000 m2lik bir
alanda kurulu açık ve kapalı halı sahaları,
sentetik nizami futbol sahası, her türlü
müsabaka güvenliğinin sağlanmış olduğu
resmî amatör müsabakalarının oynandığı bir tesise sahip olmasıdır. Tesislerden
amatör takımların yanı sıra çevrede bulunan dokuz okul da istifade etmektedir.
Teknik Direktör Fehmi Kuş’un genel
koordinatörlüğünde beş antrenör tarafından yönetilen yıl boyu devam eden
futbol okulunda yüzlerce gence futbol
eğitimi verilmektedir.
HALİL SEVERCAN

1973 yılında Türkiye üçüncüsü olan Ağırnas Şimşekspor takımı

KOCATÜRK, SAADETTİN
Öğretim üyesi, filolog (Kayseri/Develi, 15
Aralık 1941-). İlk, orta, lise ve üniversite
eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri Bölümü’nden
mezun olduktan (1965) sonra Tahran
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili
ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora derecesi aldı (1969). AÜ DTCF’de doçent
(1979), 1991’de de profesör oldu. “Bibliotheque National”de yazma eserler üzerinde araştırmalar yaptı (1975-1976).
Arapçasını geliştirmek üzere Mısır’a gitti
(1982). Kahire’de Ayn Şems Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Türkçe, El-Ezher
Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde
Türkçe ve Farsça dersleri verdi. DTCF
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan
emekli oldu. Mevlâna, fütüvvet ve ahilik
üzerine araştırmaları vardır. Arapça,
Farsça, Fransızca ve Türkçe dillerinde
çeşitli konularda birçok makalesi yayınlanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Eserleri: Külliyat-ı Şems-i Tebrizî,

Saadettin Kocatürk

Şeyh Ahmed-i Gülşehrî Feleknâme
Edebî İnceleme ve Metin Tercümesi
(1982); Gülşehrî ve Felek-nâme: Dil
İncelemesi ve Tashihli Metin (1984);
Mevlana’da Varlık-İnsan-Aşk ve Ölüm
(2001); Mevlana: Divan-ı Kebir Üzerine İncelemeler (2003).

Kaynakça: Gürlek, DŞY, s. 387- 388.
YAYIN KURULU

KOÇ, ÖZER
Şair, yazar (Kayseri/ Kıranardı, 1949-).
Cabacı ailesine mensuptur. Babası Musta-

Özer Koç

[1679]

[1680]
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fa Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlkokulu,
köy ilkokulu ile Bozatlıpaşa İlkokulunda
tamamladı. Daha sonra Nazmi Toker
Ortaokulunu ve Kayseri Lisesini bitirdi.
1969 yılında İstanbul’a taşındı. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun
oldu (1975). Burslu olarak okuduğu
SSK’da göreve başladı. Vatani görevini
Kara Kuvvetleri Komutanlığında tamamladıktan sonra (1977), SSK’daki görevine
döndü. Üç yıl sonra 1980 Darbesi’nin
olumsuz ortamından rahatsızlık duyduğu
için devlet memurluğundan istifa etti.
1981’den bu yana serbest olarak çalışmaktadır. Şirket yöneticiliği veya danışmanlığı
yaparak hayatını sürdürmektedir.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki türkoloji, felsefe, psikoloji ve
tarih bölümlerinin derslerine misafir
öğrenci sıfatıyla düzenli olarak katıldı.
Konferansları takip etti. Sinema ve tiyatro kulüplerinin kuruluşlarında bulundu.
Lise yıllarında Kayseri’de bulunan Türk
Ocağı’nın çalışmalarına emek verdi.
Arkadaşlarıyla birlikte Büyük Doğu fikrinin anlaşılması için gerek İslam klasiklerini ve gerekse güncel yayın dünyasını
takibe çalıştı.
Bu düşünce alt yapısı ile geldiği İstanbul’da Necip Fazıl ve diğer İslami çevreleri
yakından izleme imkânı buldu. Sezai
Karakoç, Erol Güngör, Ziya Nur Aksun,
Cemil Meriç, Nurettin Topçu gibi önemli
şahsiyetlere günlük ulaşabilmesi ve güncel sorunların tartışıldığı ortamlara katılması mümkün oldu.
“Demokrasi ve İslam”, “kapitalizm ve
İslam”, “milliyetçilik ve İslam”, “modernite ve İslam” gibi konularda ve diğer
konularda gazete ve dergilerde yazıları
yayınlandı. Ayrıca şiirler yayınladı. Yazı
ve kitaplarında “Mustafa Özer” müstearını kullanmaktadır.
Sanat ve edebiyatı yakından izlediği
kadar siyasete de ilgi duydu. 1969 yılında
kurulan Millî Nizam Partisi’nin İstanbul
çalışmalarına katıldı. Daha sonra
1972’den sonra kurulan Millî Selamet
Partisi’nin çalışmalarında bulundu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: 1950 Sonrası Türk-Ortadoğu
Dış Politikası (Bağdat Paktı) (araştırma
1975); Türkiye’de Sağ Siyasal Partiler
ve Gelişmesi (araştırma, 1975); Evsa

(şiir, 1976); Düşüşten Sonra (deneme,
1977); Sis ve Selva (şiir, 1979); Çağrı
Sayfaları (şiir, 1997); Sanat ve Aksiyon
İçinde Bir Portre Denemesi (deneme,
1997); Ses ve Heves (şiir, 1998); Şapkamda Saklanan Azrail (şiir, 2012); Birlikte Ayrılmak (şiir, 2012); Çalakalem
Çiçekler (şiir 2012); Düşüşten Sonra 2
(deneme, 2012); Siyasi Bir Tavır Olarak
Büyük Doğu (deneme 2013).
Şiirlerinden bir örnek:
ÇELİŞKİLER
II
yalancı şafakların önünde saat beşi
vuruyordu
gözüm cinnet çukuru saba ile
çıldırıyordu
saba lodos çağlayanı pencereme
dayanan varlık
“esselatü hayrun minennevm” büyük
duyarlık
eşiğinde çin işkencesinden beter nefse
inen
uyanışa bir adım saçaklardan dökülen
damlalardır dinlenen
sen sevgisin yunus’casına gelişen
bir ezgisin yüreklere yerleşen
kasım’lar soruyorlar kim olduğumuzu
ve seni yani seni nerde bulduğumuzu
susuyoruz senin gibi yani şiir gibi
bilenen
yürekleri birleştirip atomla yenilenen
yeniçağa seni sunuyoruz varoluşun
sırrıyla
kararlıyız bal yapmaya varlığın
kararıyla
anlayacaklar onlar da bir gün senin
kimliğini
kurtuluşa götüren kutsal sözün
hekimliğini
YAYIN KURULU

KOÇ, TURAN
Öğretim üyesi, şair, yazar ( Kayseri/Çevril, 3 Mayıs 1952-). Çevril Köyü İlkokulunu, ardından Kayseri İmam-Hatip Lisesini (1971) ve Kayseri Sümer Lisesini bitirdi
(1972). Ankara Üniversitesi İlahiyat
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Fakültesinden mezun oldu (1977). Askerlik görevini Mamak Muhabere Okulunda
yaptı (Aralık 1979-Nisan 1981). Adalet
Bakanlığı Azot Sanayii Genel Müdürlüğü
ve Et-Balık Kurumunda memur olarak
görev yaptı. Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, Din Felsefesi Anabilim
Dalı’nda araştırma görevlisi oldu (1984).
Derslerini kendi üniversitesi tarafından
görevli-izinli olarak gönderilmek suretiyle takip ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünden “doktor”
unvanını aldı (1990). Daha sonra doçent
(1994) ve profesör oldu (Mayıs 2000).
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bölüm başkanlığı, fakülte ve yönetim
kurulu üyeliklerinde bulundu. Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
emekli oldu (29 Mart 2013). Bu tarihten
sonra eğitim-öğretim faaliyetlerini Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesinde yürütmeye başladı. Hâlen
bu fakültenin dekanı olarak görev yapmaktadır.
Üç yılı aşkın süre Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığında Kültür ve Sanat
Danışmanı oldu (1994-1997). Amerika ve
İngiltere’de, kısa süreli olarak, kendi
sahasıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaptı
(1992, 1993, 1994). Ulusal ve uluslararası
düzeyde çok sayıda bilimsel toplantı ve
konferanslara katıldı. Oxford’da düzenlenen “The Heritage of Ibn Arabî” konulu
sempozyumda “All-Comprehensiveness
According to Daud al-Qaysarî and It`s
Implications” (Davud el-Kayserî’ye Göre
Cem’) adlı tebliği sundu (1999). İran/
Tahran’da düzenlenen Dünya Felsefe
Günü’ne “Asthetic Experience and Contemplatation in Islamic Aesthetics”
(İslam Estetiğinde Estetik Tecrübe ve
Temaşa) adlı bildiriyle katıldı (2010).
Tahran, Şiraz, Isfahan’da düzenlenen
“Dünya Şairleri Toplantısı”na katıldı (1426 Nisan 2010). Bu toplantılarda şiirlerini Türkçe ve Farsça olarak seslendirdi.
Ay isimli ilk şiiri Edebiyat dergisinde
yayımlandı. Daha sonra ürünlerini Diriliş, Mavera ve Hece dergilerinde yayımladı. Nuri Pakdil’in öncülüğünde yayımlanan Edebiyat dergisinin öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Kayıt ve Dolu Gün
isimli şiirleri İngilizceye çevrilerek

Modern Turkish Poetry isimli kitapta yer
aldı (1992). Din Dili adlı kitabına Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından inceleme dalında birincilik ödülü verildi (1995).
Hem şiirleriyle hem de şiir ve edebiyat
üzerine yazdığı yazılarla edebiyat ve
sanat alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Arapça, İngilizce ve Farsçadan
çok sayıda şiir, edebiyat, felsefe ve ilahiyatla ilgili yazılar ve kitaplar çevirdi. İngiliz şair T. S. Eliot ile İtalyan şair J. Ungaretti’nin seçme şiirlerini Türkçeye aktardı. Bu çevirileri Edebiyat dergisinin
çeşitli sayılarında yayımlandı. Mevlâna’nın Divan’ından çok sayıda gazeli manzum olarak Türkçeye çevirdi.
Ağırlıklı olarak din felsefesi, felsefe, edebiyat, medeniyet, dil ve estetik alanında
çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda
medeniyetimizin dili, bunun çeşitli düzey
ve alanlardaki tarihsel ve estetik tezahürleri, bu medeniyetin yaslandığı varlık ve
hakikat tasavvuru ile bu tasavvurun
içinde bulunduğumuz durumla olan ilişkisi onun özellikle ilgilendiği konular
arasında yer almaktadır. Onun şiirlerinin
temel dinamiğini de bir yerde ve büyük
ölçüde bu duyarlık oluşturur. Turan
Koç’un şiirleri, onun varoluş şartı olarak
gördüğü hakikat idrakinin hem bireysel
hem de ortak varoluş bilinci üzerinden
gelişen bir sesi olmayı öne alır. Ona göre
şiir ve genel olarak sanat, idrakimizi
gayba sarkıtmanın tek beşerî ifade
imkânıdır. Bu anlayış açısından şiirin
tercüman olduğu sahih tecrübe, derin
ima ve işaretleriyle hayatın anlamına
açılmış bir kapı aralığı oluşturur. Turan
Koç’un böyle bir duyarlık içinde gelişen
şiirleri, şiiri “gaybın dili” olarak gören
geleneksel şiir anlayışımızla örtüşen veya
onun hizasında bir yerde durur.
Telif ve tercüme kitapları yanında bilimsel/akademik dergilerle, sanat-edebiyat
dergilerinde çeviri ve telif 40’tan fazla
makalesi yayımlandı. Evli ve dört çocuk
babasıdır.
Eserleri: Telif: Kan Gibi Vakte Düşen,
(şiir), Ankara 1983; Fetret Zamanları,
(şiir), Ankara 1983; Ara Dönem, (şiir),
İstanbul 1992; Ölümsüzlük Düşüncesi,
(doktora tezi), İstanbul 1991; Din Dili,
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İstanbul 2. baskı, 1998; Kan Gibi Vakte
Düşen: Toplu Şiirler, (üç şiir kitabıyla
ilave şiirlerden oluşmaktadır) 2014, Ceylan Kovalamak, (deneme) Ankara 1998;
İslam Estetiği, İstanbul 2008; Varoluşun
Tanıkları, 2013; Sanat, Dil, Hakikat
(baskıda).
Tercüme: W. M. Watt, Günümüzde İslam
ve Hıristiyanlık, İstanbul 2012; Titus
Burchardt, İslam Sanatı: Dil ve Anlam,
2. Baskı, İstanbul 2013; J. Shaffer, Zihin
Felsefesi, 2. baskı, İstanbul 2005; O.
Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine
Giriş, Kayseri, 1992; Davud el-Kayserî,
Mukaddemât, (Mehmet Çetinkaya ile
birlikte), İstanbul 2011; Davud el-Kayserî,
Aşk Şarabı ve Hayat, (Mehmet Çetinkaya ile birlikte), İstanbul 2011; William C.
Chittick, Varolmanın Boyutları, İstanbul
1997; Nizar Kabbanî, İşgal Altında, Kayseri 1996; W. M. Watt, İslamî Hareketler
ve Modernlik, İstanbul 1997; W. C. Chittick, İslam’ın Vizyonu, İstanbul 2000;
Gazalî, Mişkâtu`l-Envar, (baskıda); W.
C. Chittick, Tasavvuf, İstanbul 2003; M.
Wilfried Hoffmann, İslam, İstanbul
2004; Ahmed Gazzâlî, Aşkın Hâlleri
(Sevânihu’l-Uşşâk), (Mehmet Çetinkaya
ile birlikte), İstanbul 2004; Martin Lings,
Kur’an Hat ve Tezhibinden Parıltılar,
Güney Kore, 2012; Nizar Kabbanî,
Gazaba Uğramış Şiirler, (İbrahim
Demirci ile birlikte), İstanbul 2011.
Yayına Hazırlama (ed.): Uluslararası

Hatice Neşe Koçak

XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu’da
İslam Düşüncesi; Davud el- Kayserî
Sempozyumu Metinleri, 24-26 Ekim
1997, Ankara 1998; İbn Arabî Geleneği
ve Davud el-Kayserî, İstanbul 2011 (Bu
kitap 1997 yılında Kayseri Büyükşehir
Belediyesince düzenlenen Uluslararası
Dâvud el-Kayserî Sempozyumu’nun,
editörlüğü Turan Koç tarafından yapılan
sempozyum bildirileri kitabının gözden
geçirilmiş ikinci baskısıdır. Yeni baskıda
yabancı dille sunulmuş tebliğler sadece
Türkçe çevirileriyle verilmiştir.); Medeniyetin Burçları: M. A. İnan’ın Hatırasına, Kayseri 2004 (Heyet içinde); Sabahattin Zaim, İslam Ekonomisinin Temelleri, İstanbul 2013 (Heyet içinde).
Şiirlerinden örnekler:

YAZDAN BİRİ
Bir kitaptan alıntılar yapar gibi
Ellerini kullanmadan bir şey
anlatamayan sen
YANİ SEN
Bir kahvenin önünde
Bir köprünün başında
Ey eski ve yosunlu sular boşaltan koca
gemi
Anlat dök içindekini
Gözlerinde dışarıda kalmışlığın parıltısı
Ha senin fotoğrafın bunlar ha bizim
gördüklerimiz
Birbirine benzer iki su damlası
Sık sık başa dön
Sakalında bıyığında eski zaman bulaşığı
Sık sık aktarmalar yap biriktirdiğin
şiirlerden
Konuş boz kendini
Konuştukça boşluğa düşüyor sesin
Çok gezmişsin belli
Ey kadim ve kullanılmamış bir denizin
sahibi
Anlat o mavinin
Eskisini yenisini
YAYIN KURULU

KOÇAK, HATİCE NEŞE
Heykeltıraş, seramik sanatçısı ve yazar
(Diyarbakır, 1968-). Asker olan babasının
tayini nedeniyle ailesi 1970 yılında Kayseri’ye taşındı. İlkokulu Ahmet Baldöktü
İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Fevzi Çakmak Lisesinde tamamladı. Kemal Koçak’la evlenerek İstanbul’a
taşındı (1986). Yeniden Kayseri’ye döndü (2000). Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde
başlayan (2002) yüksek öğrenimini dönem ikincisi olarak tamamladı (2006).
Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı’nda
yüksek lisansa başladı, 2009 yılında mezun oldu. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Felsefe Bölümünü bitirdi (2015). Hâlen
Melikşah Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde “Seramik Uygulama Teknikleri”
dersi okutmaktadır. İkisi erkek biri kız
olmak üzere üç çocuk annesidir.
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2009 yılından bu yana kendi atölyesin-

de resim, heykel ve seramik çalışmalarını
sürdüren sanatçının aynı zamanda çeşitli
dergilerde deneme, hikâye ve gezi yazıları
yayımlanıyor. Sanat tarihinden ilham alarak eserlerinde yaşanmışlığı olan yıpranmış, paslanmış metal ve eskimiş ahşap
malzemeleri, sararmış kitap sayfalarını
kullanmayı tercih ediyor. Eski eşyaların
sahiplerinin ruhundan izler taşıdığına
inanan sanatçı, çalışmalarında bu malzemeleri kullanarak ruhun ölümsüzlüğüne
dikkat çekiyor. 2005 yılında başladığı yazarlığını deneme, hikâye ve seyahat yazılarıyla sürdürüyor. Yazıları Viran ve Bahar, Edebiyat Ortamı, Haber Akademi,
Sanat Âlemi, Somuncu Baba, Şiir Vakti,
Şiir ve İnşa, Türk Dili, Yeni Ufuklar gibi
dergilerde yayımlanıyor.
Eseri: Müzikli Semtler, İsmail Ediz’le
Eski Kayseri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yayını (2014). Bu kitapta, Kayseri’nin musiki hayatında önemli bir yeri
olan İsmail Ediz Hoca’nın hayatı, şehrin
sosyal ve kültürel değişimiyle birlikte anlatılmaktadır.
Katıldığı karma sergiler: “Muammer
Çakı Yaşıyor” Ulusal Karma Seramik
Sergisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
2009; “İstanbul Dünya Başkenti Plastik
Sanatlar Sergisi”, Basın Müzesi, İstanbul
2010; Serbest Sanatçılar Katalog Çalışması, Sesan, İzmir 2011; “Açık Kapı Sergileri”, Atelye De Sanat Galerisi, Mersin
2012; “Postmodernist Yaklaşımlar Sergisi”, Kayseri 2012; “Ekim Geçidi Sergisi”,
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi,
Sivas 2012; “Karma Sanat Eserleri Müzayedesi”, IAC İstanbul Sergi Salonu, İstanbul 2012; “Karma Sanat Eserleri Sergisi”,
IAC İstanbul Sergi Salonu, İstanbul 2012;
“Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas
2013; “Antalya’m ve Portakalı” Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya 2013; “Türkish Paintings Com Karma Sergisi”, La Galeria
Kültür ve Sanat Merkezi, Ankara 2014.
Kişisel sergileri: “Seramik Sanatında
Karışık Malzeme Kullanımı Sergisi”, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2009; “Kadın Bakışıyla Sanat Sergisi”, Tepebaşı
Grand Haliç Otel, İstanbul 2010; “Ahi-

Neşe Koçak’ın bir seramik çalışması

lik ve Kadın Sergisi”, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi, Kayseri 2010; “Geçmişten
Esintiler Sergisi”, Melikşah Üniversitesi,
Kayseri 2013; “Evvel Zaman İçinde Bir
Masal Saray Kubadabad”, Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin 2013; “Renk-A-Renk/
Renk-A-Henk Seramik Çalıştayı”, Melikşah Üniversitesi, Kayseri 2014.
YAYIN KURULU

KOÇAK, SAİT
Belediye başkanı (Kayseri/ Talas 1908-14
Haziran 1991). Babası emekli öğretmen
Abdullah Bey, annesi Şerife Hanım’dır.
Kayseri Lisesini bitirdi (1926). Mülkiyeden mezun oldu (1929). Tayin edildiği
Ankara (1929) ve nakledildiği Kayseri
Vilayetleri Maiyet Memurluklarında stajını bitirdi. İstanbul Arnavutköy Nahiyesi
Müdürlüğünde görevlendirildi. Kadıhanı
(1932) ve Harran Kaymakamlığına (1937),
Malatya (1937) ve Bursa (1940) Emniyet
Müdürlüklerine, İstanbul 1. Şube Müdürlüğüne (1944), İstanbul Emniyet Müdür
Muavinliğine (1944), Kayseri Belediye
Başkanlığına (27 Şubat 1945), İstanbul
Belediye Reis Muavinliğine (1947),
Malatya valiliğine (1949), İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne
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Belediye Başkanı Sait Koçak (önde soldan üçüncü), sol yanında zamanın
valisi Mehmet Nazım Günesen ve belediye çalışanları ile – 1947
(Foto Altıok-N. Feyzioğlu Arşivi)

(1950), İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu
üyeliğine (1951), Dâhiliye Vekâleti Hukuk
Müşavirliğine (1953) getirildi. Emekliliğe
sevk edildi (1954). Altı yıla yakın serbest
çalıştıktan sonra Millî Birlik Komitesi
Hükûmetince Balıkesir Valiliğine atandı
(1960). Bu görevdeyken Danıştay üyeliğine (1960), Anayasa Mahkemesi üyeliğine (1965) seçildi. Evli ve bir çocuk babasıydı.
Duran Koçer

Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. V, s.
1908-1909; Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s.
132-133.
SELMA GÜNAYDIN

Zarife Koçak

KOÇAK, ZARİFE
Milletvekili, öğretmen (Kayseri/İncesu,
1914-7 Ekim 2006). İlk ve ortaokulu Kayseri’de okudu. Sivas Kız Öğretmen Okulunu bitirdi (1931). Mezuniyetinden sonra
1945 yılına kadar öğretmenlik yaptı.
Kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Yardım Sevenler Derneği ve Türk Kadın
Birliğinde çalışmalarda bulundu. 1950
yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi
Teşkilatının değişik kademelerinde görev
aldı. Bu partinin Kadın Kolları İller Teşkilatını kurmakla görevlendirildi. Parti
Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi
(1962). Milletvekili seçildiği tarihe kadar
bu görevini sürdürdü. XIII. Dönem
(1965-69) millî bakiye oylarıyla Bitlis
milletvekili olarak parlamentoda görev
aldı. Evli ve bir çocuk annesiydi.
Kaynakça: Menderes Çınar, TPT TBMM XIII. DÖNEM (1965 - 1969), C. IV, s. 1790.

Galip Koçer

YAYIN KURULU

KOÇER, DURAN
Gazeteci (Kayseri/Pınarbaşı, 1945-). İlkokulu Beserek köyünde, ortaokulu Kayseri Nazmi Toker Ortaokulunda, liseyi
Kayseri Lisesinde tamamladı. Ankara
Başkent Gazetecilik Yüksek Okulunu
bitirdi (1970). Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesinden mezun oldu (1997). Ankara’da yayınlanan Son Baskı ve Ulus
gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde
memur oldu. İmar ve İskân Bakanlığında
basın müşaviri iken askerliğini yedek
subay olarak yaptı. Ardından Etibank
Genel Müdürlüğünde yayın müdürü,
TRT’de Araştırmacı Basın ve Halkla İlişkiler müdür yardımcılığı, müdürlük
yaptı. TRT Genel Müdürlüğü genel sekreter yardımcılığı ile genel sekreterlik
görevlerinde bulundu. Kendi isteğiyle
emekliye ayrıldı (1991).
Emekliye ayrıldıktan sonra Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe’nin basın müşavirliğini yaptı. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde iç haberlerde muhabir, dış
haberlerde Kafkasya sorumlusu olarak
görevini sürdürdü. Kabartay Balkar
Cumhuriyeti’nin Başkenti Nalçik’e Anadolu Ajansının temsilciliğinin açılmasına
öncü oldu. 21.Yüzyıl’da Pınarbaşı dergisini çıkarmaya başladı (Mayıs 2000).
Hâlen bu derginin sahibi ve genel yayın
yönetmenliğini sürdürüyor. Sürekli sarı
basın kartı sahibidir.
Kaynakça: 21. Yüzyıl’da Pınarbaşı, Mayıs
2000, S. 1; www.kafkasdiasporasi.com
NURKAL KUMSUZ

KOÇER, GALİP
Yazar, müftü (Kayseri/Develi/Şıhlı,
1952). İlkokulu Develi’de okuduktan
sonra Kayseri İmam-Hatip Lisesine girdi
(1965). Bu liseden mezun olduktan (1972)
bir yıl sonra da Kayseri Lisesini dışarıdan
bitirdi (1973). Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne girdi (1972). Mezun olduğu yıl
Diyarbakır, Çermik İlçesi Lisesine öğretmen olarak atandı (1976). Diyanet İşleri
Başkanlığına geçti; Eskişehir müftü yardımcılığı ile görevlendirildi (1977). Askerlik görevini yedek subay olarak yaptı
(1978-1979). Adana-Karataş İlçesi Müf-

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

tülüğüne atandı (1979-1980). TekirdağÇorlu’da vaizken Nijmegen’e (Hollanda)
din görevlisi olarak gönderildi (1983).
Yurt dışından dönüşünde Kayseri-Talas
(1988); Kayseri-Hacılar (1997) ve
Kayseri-Kocasinan’a müftü olarak atandı
(2003). 2012 tarihinden itibaren de Kayseri İl Müftü Yardımcısı olarak görevine
devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir dalında yüksek lisans yaptı.
Eserleri: 100 Soruda Temel Dinî Bilgiler (1995); 100 Soruda Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in Hayatı (2006); 250

Soruda Kelime-i Şahadet-NamazOruç- Zekât (2005); 800 Soruda Temel
Dinî Bilgiler (2009).
Kaynakça: Gürlek, DŞY, s. 197.
SELMA GÜNAYDIN
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dinî ilimler sayesinde “fahrî vaiz” yetkisi
alıp çeşitli camilerde vaaz etti. Hac organizasyonlarıyla on bir defa hacca gitti.
Yurt dışındaki Türk işçilerine namaz kıldırmak, vaaz ve nasihat etmek için ramazan aylarında Almanya’ya gitti.
Kayseri din âlimlerinin biyografilerini
içeren bu konuda önemli bir kaynak
kitap özelliği taşıyan Kayseri Uleması
adlı eseri yayınlandı (1972). Bu kitap,
Ahmed Nazif Efendi’nin (Ö. 1914)
Meşahir-i Kayseri (Kayseri Meşhurları)
adlı diğer önemli kaynak eserinin devamı
ve güncelleştirilmiş bir şeklidir. Evli ve
beş çocuk babasıydı.
Eserleri: Tam Namaz Hocası; Hac ve
Haremeyn Rehberi; Kayseri Uleması
(1972).
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 4, 11, 12; Satoğlu,
Ansiklopedi, s. 272-273; Taşçıoğlu Kur’an
Kursu Arşivi; Kayseri Nüfus Müdürlüğü Arşivi

KOÇER, MEHMET ZEKİ
Yazar, belediye ayar memuru, fahrî vaiz
(Kayseri, 01 Temmuz 1913-07 Ocak
1995). Babası Ömer, annesi Fatma’dır.
Hasinli Mahalle Mektebinde okudu.
Şeyh Taceddin Efendi Türbesi yanında
bulunan (şimdiki Melikgazi Halk Eğitim
Müdürlüğü) Etiler İlkokulundan yeni
Türkçe diploması aldı. Askerliğini yaptıktan sonra Konya/Haymana ilçesinde
Adliye zabıt kâtipliği görevine başladı
(1933). Ankara/Beypazarı ve Bâlâ ilçelerinde bir süre görev yaptıktan sonra 1940
yılında memleketi Kayseri’ye döndü.
Kayseri Belediyesi ayar memurluğu görevine atandı. Emekli olana kadar bu meslekte kaldı. Çocukluğundan başlayarak
öğrendiği Kur’an ve dinî ilimlerle ilgilendi. 1939-1945 yılları arasında Hunat
Camii’nin kuzeydoğu köşesinde fahri
ders veren Kuşçulu Hafız Mahmud Efendi’den kıraat dersleri aldı. Aynı şekilde
Cami-i Kebir İmam-Hatibi Ahmet (Divriklio) Efendi, Hacı Ahmed (Kirazoğlu)
Efendi, Kavgacızde Osman (Ustaoğlu)
Efendilerden Arapça, Farsça gibi alet
ilimleri ve tefsir, fıkıh gibi temel İslam
bilimleri dersleri aldı. Taşçıoğlu Kur’an
Kursundan mezun oldu (1956). Ayrıca
Çitoğlu Ahmet Cevdet Bey’den (Ö. 1972)
Almanca dersi aldı. Ayar memurluğu
görevinden emekliye ayrıldı (1971). Aldığı

MUSTAFA IŞIK

KOÇER, MUZAFFER
Yazar, eğitimci (Kayseri/Tomarza/Emiruşağı, 11 Aralık 1956-). İlkokulu köyünde, ortaokulu Kayseri Kadı Burhanettin’de
bitirdi. Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulunu bitirerek ilkokul (1972), Gazi Eğitim
Enstitüsünü bitirerek Türkçe (1979),
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirerek edebiyat öğretmenliği yaptı (1990). Öğretmen olarak
Kastamonu-Cide’de (1972-1975), Kayseri’de farklı okullarda (1975-1989), Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde (19891993), tekrar Kayseri’ye dönerek Ali Rıza
Özderici Anadolu İmam-Hatip Lisesinde
(1993-1997) görev yaptı. Millî Eğitimden
emekli oldu (1997). Emekli olduktan
sonra da bazı dershanelerde Türkçe/edebiyat öğretmeni ve idareci olarak çalıştı.
Hâlen bir dershanede çalışmaktadır.
Farklı gazete ve dergilerde deneme
türünde yazılar yayımlandı. Edebî ve sosyal konularda araştırma, deneme, roman
türlerinde yayımlanan eserleri bulunmaktadır.
Eserleri: Dil Bilgisi (liseler için ders
kitabı, 1989), Şimdiki Aklım Olsaydı
(Deneme, 2005), Benim Çocuk Kötü
Çıktı (Deneme, 2007), Gökçek Ölmemiş
(Roman, 2008).
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KOÇER, UĞUR
Öğretim üyesi, estetik cerrahı (Kayseri/
Pınarbaşı/Kavak 26 Mayıs 1956-). İlkokulu Kayseri’de Mimar Sinan’da (19621967), ortaöğrenimini TED Kayseri
Kolejinde (1967-1974), yüksek okulu
Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe
Tıp Fakültesinde (1974-1980) tamamladı. Fakülteyi bitirdikten sonra Ankara
Numune Hastanesinde asistan olarak
göreve başladı (1980-1981). Beş yıllık
ihtisas süreci Ankara Numune Hastanesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde araştırma görevlisi olarak geçti (19811985). Aynı hastanede uzman doktor (baş
asitan) olarak görev yaptı (1986-1987).
Askerlik dönüşü Ankara Numune Hastanesinde göreve başladı ve plastik ve estetik cerrahi üst ihtisası yaptı (1991-1992).
Ankara Numune Hastanesi 2. Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde şef yardımcısı olarak çalıştı (1988-1998).
Doçentlik unvanı aldı (16 Ekim 1995).
Haydarpaşa Numune Hastanesi Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’ne klinik şefi olarak atandı (1998-1999). Burada kısa süre görev yaptıktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nü
açtı ve bölüm başkanı (klinik şefi) oldu
(1999-2005). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde çalıştı
(2005-2007). Profesörlük unvanı aldı
(2005). 2007’den beri Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 1. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde klinik şefliği yapmaktadır.
Türk Tabipler Birliği (1980), Türk Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (1985),
Interplast Türkiye (1987), International
Confederation For Plastic & Reconstructive Surgery (1989),Türk Estetik Cerrahi
Derneği (1991), International Society of
Aesthetic Plastic Surgery (1991), Physicians For Peace (1993), Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği (1997), New York Academy of Science (1997) derneklerinin
üyesidir. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılarak alanıyla ilgili tebliğler sunmuştur. Bilimsel makaleleri ise ulusal ve
uluslararası dergilerde yayımlandı.
Eseri: Rinoplasti Ameliyatı Öncesi ve

Sonrası Solunum Fonksiyonları ( 1985).
Kaynakça: 21. Yüzyıl’da Pınarbaşı, “Söyleşi”
Ocak-Şubat 2003, S. 33-34; http://www.ankarahastanesi.gov.tr
NURKAL KUMSUZ

KOÇOĞLU, YAŞAR
Okutman, elektrik mühendisi (Kayseri/
Kayabağ/ Darsıyak, 1935-). İlkokulu
köyünde, ortaokul ve liseyi Kayseri Lisesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu (1954-1960). Sırasıyla İstanbul Telefon Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı, NATO Enformasyon Daire Başkanlığı Hava Grubu (Askerlik dolayısıyla),
İller Bankasına bağlı Simel Ltd. Şirketi ve
TRT Genel Müdürlüğü Etüt-Plan Yatırım
Daire Başkanlığında 14 yıl çalıştı. Kayseri
ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinde 1973 yılı ortalarında göreve başlayarak
25 yılı genel müdür olmak üzere, 27 yıl
görev yaptıktan sonra 3 Mart 2000 tarihinde emekli oldu.
Yamula Baraj ve Hidroelektrik Santrali’nin fizibilite aşamasından uygulama aşamasına kadar projenin gerçekleşmesinde
birinci derecede görev aldı.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde başlangıçta, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Aydınlatma Tekniği
ve Aydınlatma İç Tesisat Projesi derslerini okuturken daha sonra bu derslere ilave
olarak Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde elektrik
bilgisi (elektroteknik) dersini okuttu
(1984-1993).
YAYIN KURULU

KOLUKISA, ENVER AYDIN
Öğretim üyesi, coğrafyacı (Kayseri/Sarız,
5 Nisan 1944-). İlkokulu Sarız Fatih İlkokulunda bitirdi (1956). Ortaöğretiminin
ilk beş yılını Mimarsinan (Pazarören)
Öğretmen Okulunda okudu. Son sınıfa
geçtiğinde Ankara Yüksek Öğretmen
Okuluna seçildi ve lise son sınıfı bu okulun hazırlık sınıfında tamamladı. DTC
Fakültesinin Fiziki Coğrafya ve Jeoloji
Bölümü’ne kaydoldu (1963). Bir taraftan
da Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda
pedogoji derslerini aldı. Üniversiteyi ve
Ankara Yüksek Öğretmen Okulunu bitir-
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di (1967). İlk olarak mecburi hizmetten
dolayı Atatürk (Hasanoğlan) İlköğretmen
Okuluna atandı. Burada sekiz yıl çalıştı
(1967-1975). Bir sınav sonucunda Gazi
Eğitim Enstitüsüne atandı (1975). Burada
1978 yılına kadar çalıştı. Daha sonra
Keçiören Lisesinde iki yıl görev yaptı
(1978-1980). Gazi Yüksek Öğretmen
Okuluna atandı (1980). Gazi Üniversitesinin kurulmasıyla öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı (1982). Gazi Eğitim
Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını
(1986), doktorasını tamamladı (1991).
Burada yardımcı doçent (1991), doçent
(1996) ve profesör oldu (2007). Niğde
Üniversitesi Eğitim Fakültesine atandı.
Önce Bor Meslek Yüksek Okulu müdürlüğü, daha sonra da Eğitim Fakültesi
dekanlığı görevlerini yürüttü ve emekli
oldu (2011). Bir yıl emekli kaldıktan sonra
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü’ne atandı. Hâlen bu
bölümün başkanlığını yürütmektedir.
Evlidir. Basılmış birçok makalesi ve
kitapları bulunmaktadır.
Başlıca eserleri: Türkiye Coğrafyası ve
Jeopolitiği, Ankara (2004); Matematik
Coğrafya, Ankara (2003); Coğrafya
Öğretimi, Ankara (1996); Bölgemiz İç
Anadolu İlimiz Ankara, Ankara (1995);

İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı-4, (ve diğ.), Ankara (2005); (2006);
İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı-6 (ve diğ.), Ankara (2006).

YAYIN KURULU

KONAKLAMA
Tarih boyunca ticaret, büyük yerleşim
yerleri ve özellikle de kadim şehirlerin en
önemli faaliyet alanı ve geçim kaynağı
vasfını taşıdı. Tarihî süreç içinde Kayseri
de her dönemde bu tarifin içinde yerini
aldı. Geçmişte genellikle deve, at, eşek,
katır, basit arabalar veya bazen de yaya
olarak yapılan yolculuklarda günlük
mesafeleri aşmak, sonra şehirlere ulaşmak ve buralarda mallarını pazarlamak
ve konaklamak, tüccarlar için değişmez
bir hayat tarzı idi.
Tüccarların geçici olarak gittikleri
mekânlarda günlük ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar oluşturuldu. Bu konaklama mekânlarının ilk örnekleri menzil
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Yapımı 1723 olan tarihî konaklama mekânı Vezir Hanı –XX. y.y. başı
(N. Karakaya, Fotoğraflarda Kayseri)

hanları, kervansaraylar, şehir içi hanları
ve gelişim sürecinin sonunda oteller olarak karşımıza çıkar.
Anadolu’daki bu seyahat hareketliliğinin
bilebildiğimiz ilk örnekleri, Asur ticaret
kolonileri* ve Hititler Dönemleridir*.
Anadolu’daki ilk düzenli yol ve menzillerin Persler tarafından kurulduğunu anlamaktayız. Tarihçi Heredot’un “kral yolu”
dediği bu yol, Sardis’ten başlayıp Sur
şehrine kadar uzanıyordu. Bu tarihî yolların izlerini, kağnı tekerleklerinin oyuklarını batıda İncesu* taraflarında ve doğuda da Kayseri’nin Kumalı çıkışında
bugün bile görebiliriz. Bu yolda seyahat
eden tüccar, asker veya seyyahlar, yol ve
geçitleri iyi bilen insanların rehberliğine,
yol boyunca çeşitli tehlikelerden koruyacak bir güvenlik teşkilatına ve belirli aralıklarda kurulmuş olan muhkem menzillerde konaklamaya mecburdular.
Konaklama yapılarının daha sonraki
örnekleri Roma İmparatorluğu Dönemi’nde oluşan hanlardır. Bu dönemde hancılık profesyonel bir meslek olarak kabul
edilmiştir. Bu hanların sahipleri aileleriyle oturdukları evin bazı bölümlerini seyahat edenlere kiralıyor ve yolcular, çoğu
zaman tanımadıkları kişilerle bir ev ortamında aynı odada kalıyordu. Bu klasik
yapılanma Roma’dan sonra Bizans
Dönemi’nde de aşağı yukarı aynı düzende devam etti.
Türkiye Selçukluları Dönemi’nde “İpek
Yolu” ile Asya-Avrupa ve güney, kuzey
yönlerindeki bütün yollar üzerinde emni-
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yetin, inşa edilen kervansaraylarla da
konaklama imkânlarının sağlanması ve
bir tür devlet sigortasının uygulanması
Türkiye Selçuklu sultanlarının çok
önemli bir ticaret politikası izlediklerini
gösteriyordu. Bu şekilde ticaretin gelişmesi özellikle transit yol güzergâhlarında
bulunan şehirlerin de gelişerek yüksek
bir standarda ulaşması sonucunu doğuruyordu. Büyük ticaret yolları üzerinde
bulunan Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi şehirler bu refahtan en büyük
payı alan merkezlerdi.
Yol güzergâhlarında yapılan bu mükemmel sistemi tamamlayan zincirin diğer
halkası da şehir içlerinde kurulan çok
miktardaki hanlardır. Çünkü kervanların
esas hedefi olan şehirlerde, bunlara daha
çok ihtiyaç vardır. Bu sebeple Selçuklular, Anadolu’da fethettikleri her şehirde
imar faaliyetlerine girişiyor ve hanlar inşa
ediyordu. Özellikle önemli ticaret yolları
üzerinde yer alan Sivas, Kayseri, Konya
gibi şehirlerde han sayısı fazla idi. Bu
hanlar tacirlerin cinsine ve ihtisasına
göre ayrılmıştı: Mesela Pamuk Hanı*,
Şekerciler Hanı, Saraçlar Hanı ticaret
yapan ve tacirleri barındıran hanlardır.
Şehirdeki hanlar, yollardaki kervansaraylara benzer bir teşkilata sahipti. Hanlarda
bir mescidin bulunduğu ve bu mescitte
maaşlı bir imamın görev yaptığını biliyoruz. Bazılarında medrese ve kütüphane
bulunduğunu da yine kaynaklardan öğreniyoruz.
Hanın bir bölümünde, genelde üst katta,
gelen misafirlerin (tacirlerin) konaklamaları için odalar bulunur, diğer bölümünde ise ambarlar ve geniş avlular yer alırdı.
Genelde giriş katta olan ahırlar ise bu
malları taşıyan katırcı kervanlarının hayvanları ile dolup taşardı.
Kentte geçici olarak bu hanlarda kalan
tacirler, mallarını da aynı yerde saklarlardı. Hanlarda yolcular kaldığı gibi herhangi bir iş için şehre gelmiş olanlar ve
bekârlar da birer oda tutarak kalabilirlerdi. Hanlara kadınlar yalnız başlarına ne
gece ne de gündüz girebilir, ancak han
kâhyası veya odabaşısı onlara refakat
ederek istedikleri kişilerle görüştürülürlerdi.
Küçük hanlar duvar boyunca yüksekçe

bir sediri olan üstü kapalı bir alandan
ibaretti.
Yolcu sedirde oturur, hayvanları da ortadaki alanda dinlenirdi. Bazı hanlarda ise
yolcuların odalarının hemen yanında
ahırlar bulunurdu ve küçük pencereler
yolcuların atlarına ve develerine nasıl
bakıldığını görmelerini sağlardı.
Selçuklu Dönemi*’nde uygulanan, daha
sonra da Beylikler ve Osmanlılar zamanında devam eden konaklama sisteminde Ahilerin önemli bir yer tuttuğu görülür. Genellikle sultanların “âyende ve
revendeye” (gelip geçen yolculara) hizmet etmeleri şartıyla izin verdikleri vakıflar kurarak çalışan Ahi teşkilatları, Anadolu Türkmen yurdunun her köşesini ağ
gibi sarmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde
yabancılara yakınlık göstermekte, onların
yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta, zorbaların ve güvenlik güçlerinin veya
onlara katılan serserilerin zulümlerini
önlemekte hatta onları ortadan kaldırmakta gösterdikleri ciddi çabaları bakımından bu teşkilatın bir benzeri daha
bulunamaz. Ahi, bir zaviye bina eder;
içini halılar, kandiller ve başka gerekli
eşyalarla döşer. Zaviyeye diğer Ahiler de
katkıda bulunurlar. Gündüz işlerinde
çalışır, ikindi namazından sonra da getirdikleri o günkü kazançlarını birleştirerek
zaviyenin yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını
sağlarlardı. Şayet o gün şehre bir yolcu
gelmişse ona şefkat, yakınlık ve itibar
gösterirler; zaviyede misafir eder, ayrılış
gününe kadar yedirir, içirirlerdi. Ahiler
için bu hizmetler dinî bir hizmet sayılır ve
büyük bir kardeşlik disiplini içinde yapılırdı. Ahi etkilerinin 30-40 yıl öncesine
kadar sürdüğü, köylerde bulunan misafir
odaları ve burada yolculara verilen hizmetlerden anlaşılmaktadır. Buraya gelen
esnaflar, köyde Ahilik geleneklerini yaşatan aileler tarafından ağırlanırlardı. Köy
insanı, misafirperver yönleriyle yıllar
boyu pazara gelenlerin burayı sevmelerini sağlamış, bu ilgi nesilden nesile korunmuş ve sürdürülmüştür.
Buralarda kalan konuklardan ücret alınmadığı, her köy ve kasabada bulunan
odaların ocaklarının çoğu zaman yandığı, güğümlerde devamlı sıcak suyun hazır
bulundurulduğu, gelen ziyaretçi ve misa-
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firlere mutlaka sade kahve pişirilip kallavi fincanlarla ikram edildiği bilinmektedir.
Anadolu tarihinde zaviyeler, genel olarak
devlete önemli hizmeti geçen bazı Ahilere, inanç önderlerine ve alperenlere vakıf
olarak verilen yerler olup şehir ve kasabaların kenarında, köy civarlarında veya
yol kavşaklarında yapılmışlardır.
“Zaviyedâr” denilen bu kişiler kendilerine vakfedilen yeri ekip biçerek elde ettikleri geliri zaviyesinde sarf ederdi. Zaviyeye uğrayan her yolcu burada yiyecek,
içecek ve yatacak yer bulurdu. Örnek
olarak Eretnaoğlu Gıyaseddin Mehmed
tarafından Develi’de “Şedin” adlı bir çiftlik, Şeyh Ümmî Zâviyesi’nin her türlü
masraflarının karşılanması için vakfedilmişti. Bu dönemde Kayseri’ye gelen
İslam dışındaki dinî grupların ise bağlı
oldukları kiliseler tarafından misafir edildiği anlaşılmaktadır. Mesela Sis ve Adana’daki Katolik Ermeniler 1307 ve 1316
yılları arasındaki “Din Bilginleri Kurulunu” Efkere*’de bulunan Surp Garabed
Manastırı*’nda toplamışlardır.
Avrupa’da keşiflerin başlaması ve ticaretin karayolundan deniz yoluna taşınması
ile İpek Yolu’nun öneminin azalması
dolayısıyla karayolu taşımacılığı ve buna
bağlı konaklama mekânlarına ihtiyaç
azaldı. Bu nedenle Osmanlı Dönemi*’nde,
Osmanlı hanları Selçuklu hanlarına göre
daha az sayıda yapıldı ve yapılanlar da
daha çok, şehirlerde toplandı. Osmanlılar Devri’nde hanlar, sınırları aşan ticaret
hizmetinden çok, Osmanlı Devlet toprakları üzerinde ticarete yarayacak şekilde düşünüldü.
Osmanlı hanlarının bir kısmı da külliye
şeklinde yapılan camilerin vakfı olarak
yapıldı ve gelirleri cami ve külliyesinin
giderlerini karşılamak üzere düzenlendi.
Böylece hanların şehirler içinde yapılması uygun bulundu. Bu dönemdeki hanların, zamanla yol güvenliğini sağlayan,
yolcuların ihtiyaçlarını mutlak anlamda
karşılayan tesisler olmaktan çok, ticari
amaçların ön plana alındığı şehir içi yapıları olarak gelişmiş oldukları görülmektedir.
İmparatorluğun başından beri ortaya
çıkan Osmanlı şehir hanlarının kervansa-
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1895 tarihinde Belediye Reisi Tavlusunlu Mehmed Ali Efendi tarafından
belediye bütçesinden yaptırılan bu binanın zemin katında Belediye Eczanesi
ile bir lokanta ve üst katta da otel bulunuyordu (Albüm, TBMM).

raylara göre daha gelişmiş bir plan şeması vardır. Han artık iki katlı olmuş; zemin
katlar depo, ahır, tamirhane gibi servis
kısımlarına ayrılmış, üst kat ise tamamen
yolcuların konaklaması için kullanılmıştır. Bu dönemde Selçuklu kervansaraylarına ilaveler yapılmakla beraber daha
ziyade menzil hanları yaptırıldı. Selçuklu
kervansaraylarının devamı niteliğinde
olan İncesu’da Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa tarafından 1681 yılında yaptırılmış
bulunan kervansaray, mimari olarak da
geleneksel tiplere uygunluk göstermektedir.
Seffâr (gezgin) tacirler Kayseri’ye geldiklerinde bedesten ile çarşı civarındaki
hanlarda kalırlardı. Bu sebeple Kayseri’deki Deli Mustafa’nın Hanı dışındaki
hemen bütün hanlar İçerişar’da veya
bedesten ile çarşıların bulunduğu bölgede idi. Bu hanlar, yolcuların ve o dönemin nakliye araçları olan hayvanların
barınması, karınlarının doyurulması,
getirdikleri veya götürecekleri mal ve
eşyanın depolanması, diğer tacirlerle
ilişkilerin kurulması gibi çok yönlü bir
işlevi üstlenirdi.
Şehirlerdeki bu hanların bazıları “Kapan
Hanı” ismini alırdı ki buralarda tek cins
ticaret maddesinin toptan alım-satımı
veya depolanması sağlanırdı (Pamuk
Hanı gibi). Bu arada han yönetimi ile
tacirler arasında zaman zaman çıkar tar-
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tışmalarının çıktığı da olurdu. Han yöneticisi belli malların yalnızca handa satılmasını ister, tacir ise bir kira ödememek
için malını dışarıda serbestçe satmak
isterdi.
Hanlara büyük demir kapılardan girilince üst katlara çıkmak için sağlı sollu
20-30 basamaklı merdivenler vardır.
Hanların üst katlarının önleri revak,
arkaları mağazadır. Ön revakların üstü
kubbe, mağazaların üstü tonozdur. Her
mağaza bir odalı, yalnız köşe mağazalar
iki-üç odalıdır. Çünkü ticaret hanları,
toptancı tüccarın hem yazıhane ve hem
de depo olarak kullandığı iş hanları idi.
Alt kısımlardaki mağazalar da aynı şekilde önleri revak olarak yapılanmıştır.
Mağazaların altında mahzenler vardır.
Bu mahzenlerde dövme demir sandıklarda çok kıymetli metalar saklanırdı. Ancak
değerli malların saklanmasında bedestenler daha güvenli idi. Evliya Çelebi,
hanların yanında veya hanlarla bağlantılı
“develik” veya “ahırlar”dan bahseder ki
bunlar kervanların taşıyıcıları olan hayvanların kaldığı yerlerdir. Üst katlar depo
veya insanların konakladığı yerler olarak
kullanılmıştır. Üst katlardaki odalarda
ocaklıklar bulunur. Kubbelerin yanından
bacalar çıkar, avluların ortasında da çoğu
kez bir şadırvan ve üst tarafta mescit
bulunur.
Anadolu’da daha çok şehir hanları yapımı önem kazanmıştır. Şehir hanlarında
da kervansaray ve eski hanların kale
fonksiyonu ve görünüşlerinden vazgeçilerek sadece ticari amaca yönelindi. Bu
sebeple yapıların dışarıyla bağlantısı sağlanmış dikdörtgen formlardan vazgeçilerek arsa ve yollara uyan planlar geliştirildi ve cephelerde dükkânlar yer almaya
başladı. Kayseri’deki Pamuk Hanı bu
tiplemenin bir örneğidir.
Şehiriçi hanlara gelen yolcular hayvanlarını alt kattaki mekânlara bağlarlar; yemini, suyunu verirler, hayvanı buradaki bir
görevliye emanet ederek yukarıdaki
yatma mahalline çıkarlardı. Burada diğer
yolcu ve tacirlerle sohbet ve fikir alışverişinden sonra beraberlerinde getirdikleri
bir yaygı üzerine cübbelerini sererek hayvanın eyerini de yastık yaparak gece
uykusuna geçerlerdi. Bazı yolcular gün-

düz giydikleri ayak bileklerine kadar uzanan kürk astarlı cüppeleriyle daha da
korunmuş olurlardı.
Yolcu eğer kendi yatacağı eşyayı getirmemişse bu hanlarda bulacağı eşya; bir
hasır, belki yatılan mekânın bir köşesinde bir küp içinde içme suyu ile tuvalet
ihtiyacını giderirken kullanacağı bir
ibrikten ibaretti. Bu ortamda temizlik ve
hijyen sağlanamayacağından tahta kurusu, bit ve pire gibi haşeratla mücadele
başlıca bir meseleydi.
Akşamları bu hanların iç koridorlarında
bir hareketlilik olurdu. Yemek yapanlar,
yorgun ayaklarından çıkardıkları çorapları, iç donu, iç gömleği gibi çamaşırlarını yıkayanlar, akşam yorgun argın işten
gelmiş, memleket hasretiyle şarkı, türkü
tutturanların feryadı, figanları ayyuka
çıkardı.
Hanlar ticari olduğu kadar sosyal hayatın
da merkezleriydi. Uzak diyarlardan bin
bir güçlükle gelen değişik kültür ve cemiyetlere mensup tacirler, seyyahlar, dervişler ve keşişler buralarda mal değişiminin dışında her türlü kültür alışverişinin
de sebebi olurlardı. Türkler, Rumlar,
Ermeniler, Yahudiler, Acemler veya
Avrupalılar arasında muhabbetler doğar
ve derin ahbaplıklar oluşurdu.
Küçük hanlar, duvar boyunca yüksekçe
bir sediri olan üstü kapalı bir alandan
ibaretti.
Güvenlik açısından gelen yolcuların
gözetim altında bulundurulması da bir
gereklilik olduğundan her yolcu yerli
halktan bir kefil bulmak veya hancının
kefaletine girmek mecburiyetindeydi.
Hancılar da “hancılar kethüdası” denilen
bir kimsenin denetimindeydi. Hanlarda
kalanların isimleri düzenli olarak han
defterine geçiriliyor, şehir yöneticisi istediğinde bu bilgiler kendisine ulaştırılıyordu. Böylece istendiği an şehrin bütün
hanlarında kimlerin kaldığını tespit
imkânı bulunmuş oluyordu. Hanlardan
ayrılanlar isimlerini sildirdiklerine dair
kaldıkları yerin görevlisinden “pusula”
aldıktan sonra hancılar kethüdasına gidip
pusulalarını imzalatıyorlar, daha sonra
defter nazırına gidip defterden de sildirip
mürur tezkerelerini (izin ve geçiş belgesi)
alarak yola çıkabiliyorlardı.
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Hanlar dışında, kahvehane, dükkân ve
diğer iş yerlerinde geceleri yatıp kalkanlar (çırak ve işçiler) için de aynı kurallar
uygulanmaktaydı. Bunlara esnaf kethüdaları kefil edildiği gibi isimleri de defterlere kayıtlıydı. Aralarına dışarıdan birisinin karışması böylelikle önleniyordu. Bu
sistemle hem ticaret denetlenebiliyor
hem de asayiş sağlanabiliyordu.
Şehir İçindeki Önemli Tarihî Hanlar:
Han Camii* (Talas Caddesi’nde Selçuklu
Dönemi menzil hanı üslubunda, sur
dışında fakat sura bitişik yaptırılmıştır.
Akşam şehir kapıları kapatıldıktan sonra
Kayseri’ye gelmiş bulunan yolcu ve kervanları barındıran bir handı.), Köşk Medrese* (Melikgazi-Köşk Mahallesi’nde
XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar medrese olarak kullanılmış ancak yapının
planına bakıldığında “hankâh” olarak
yapıldığı konusunda sanat tarihçilerinde
ortak bir kanaat oluşmuştur. Bu yapının
bir Ahi hankâhı olduğu düşünülürse
döneminde şehre gelen misafirlerin
burada misafir edildiği muhakkaktır.),
Cırgalan Hanı* (Cırgalan’da), Mengicek
Hanı (İnönü Bulvarı'nda), Baldöktü Hanı
(Kiçikapı’da Baldöktü Mescidi’nin güneyinde), Gön Hanı* (Cami-i Kebir
Mahallesi*’nde), Piri Paşa Hanı (Gön
Hanı’nın yerinde idi), Vezir Hanı* (Cami-i
Kebir Mahallesi’nde), Pamuk Hanı*
(Kapan Han) (Cami-i Kebir Mahallesi’nde), Tutlu Han (Meydan’da), Mahkeme
Hanı (Cami-i Kebir’in güneyinde Kayseri
İçerişar’da, ticari dokunun yoğun olduğu
bir bölgede, Raşit Efendi Kütüphanesi*’nin doğu duvarına bitişik bulunan bir
yapı iken 20 Mart 1965 tarihinde yıktırılmıştır. Zemin katında toplam on dört
oda bulunan hanın orta avlusu hayvanların konulduğu yerdi.), Atpazarı Hanı,
Doğancı Ahmet Paşa Hanı (Kurşunlu
Camii Külliyesi’nde Hacı Ahmet Paşa
tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan
cami, hamam, medrese, imaret ile birlikte bir de büyük hanın olduğu Ahmet
Paşa’nın Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bulunan H 989 (M 1581/2) tarihli Türkçe vakfiye suretinde belirtilmektedir. Kurşunlu Camii’nin etrafında bulunan bu hanın on üç ocaklı olduğu, handa
kalan misafirlere her sabah ve akşam
birer tas şorba (çorba) ve ikişer fodla

Divan Otelinin açılış ilanı-1958

(ekmek) verileceği yazılıdır. İmarette ise
her sabah ve akşam gelen misafirleri
güleryüz ve tazimle karşılayıp en fazla üç
gün misafir edecek bir şeyh, levazım işleri için bir vekilü’l-harç, bir kilâri (kilerci),
bir habbaz (ekmekçi), biri üstat, biri
şakirt (çırak), iki tıbah (aşçı), bir bevvab
(kapıcı), bir de faraş tayin edileceği ve her
sabah ile ikindi vakti buğday çorbası pişirileceği, cuma geceleri de zerde ve pilav
verileceği belirtilmiştir. Ayrıca yemeğin
yanında nohut, soğan, bal, zafran ikram
edileceği yazılıdır.), Nasrullahzâde Hanı,
Hamdi Bey Hanı (İçerişar’da), Somoğlu
Han (Bakırcılar Çarşısı civarında), Kanzanak Hanı.
Bu yapılardan ve diğer konaklama
mekânlarından Cansuz Kervansarayı,
Mirza Bey Kervansarayı, Molu Köyü’ndeki Kervansaray, Karaca Bey Hanı,
Baldöktü Hanı, Bedreddin Mahmud
Hanı, Çukur Han, Nasrullahzâde Hanı,
Gürcü Hanı, Ahmet Paşa Hanı, Abdi Bey
Hanı, Kadı Hanı, Ali Çelebi Hanı, Kağlamaz (Kığlamaz) Hanı, Halil Efendi Hanı,
Boğazlıyanlızade Hanı, Körükçü Hanı,
Mahkeme Hanı, Somoğlu Hanı günümüze kadar gelememiştir.
XX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Mevcut
Hanlar: Körükçünün Hanı (Hacı Mansur
Mahallesi* Çifteönü Caddesi ile Karakuş
Sokağı arasındaki bölgede yer alan bu
han zamanının en tanınmış hanı idi.
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XVIII. yüzyılın sonu veya XIX. yüzyıl
başlarında yaptırıldığı tahmin edilen han
iki katlıydı, develerin girdiği geniş bir
kapısı vardı. Ortası avlulu alt kat ve üst
katta odaların bulunduğu bir konaklama
mekânı idi. Gelen yolcular burada hasırlar üzerinde yan yana yatarlardı. Geceliği
ise 50-150 kuruş arası bir ücretti. Son
zamanlarında yenilenmek üzere yıktırılmış ancak yeniden yapılamamıştır.),
Gömleksiz (Çeşme) Hanı (Sonradan
Cihan Oteli ismini aldı.), Topal İsmail’in
Hanı (Pamukhan’ın kuzey batısında
temiz bakımlı bir handı.), Deli
Mustafa’nın Hanı (Sivas Caddesi, Belediye Bloklarının doğu ucunda), Yedekçioğlu Hanı (Kazancılar Çarşısı'nda –Sonradan Sakarya oteli), Gazioğlu Hanı
(Kazancılar Çarşısı'nın içinde), Haşim
Ağa’nın Hanı (Eski Bedesten’in civarında), Ekmekçibaşı’nın Hanı (Eski
Bedesten’in karşısında), Cavit Emminin
Hanı (Akşehirlioğlu) (Güneş Hastanesi’nin yeri), Yusuf Ağa’nın Hanı (Eski Kürtüncüler ve leblebicilerin içinde), Hacı
Nuri Bey’in Hanı (Katıroğlu Camii*’nin
kuzeybatı karşısından Boyacı Kapı’ya
kadar büyük bir alanda iki han hâlinde
idi.), Demir Han (Cami-i Kebir Mahallesi’nde), Keçeci Hanı (Cami-i Kebir
Mahalesi’nde), Taşçıoğlu Hanı (Katıroğlu Camii’nin batısında), Abekir Ağa’nın
Hanı, Mumcular Hanı (Düvenönü Meydanı'nda), Çukur Han (Kurşunlu Camii’nin doğusundaki parkın yerinde), Özkösenin Hanı (Ahrazlar Hanı) (Almer
Oteli’nin arkasında), Ali Efendi Hanı,
Maarif Hanı, Yeni Han, Semuhoğlu Hanı.
Eski Kayseri Otelleri: Belediye Oteli
(Türkiye’deki ilk uygulamalardan birisi
olarak 1895 tarihinde “Belediye Oteli”
ismi ile iki katlı bir bina yapıldı. Belediye
Reisi Tavlusunlu Mehmed Ali Efendi
tarafından belediye bütçesinden yaptırılan bu binanın ilk katında Belediye Eczanesi ile bir lokanta ve üst katta da otel
bulunuyordu. Bu tesis 1935 yılında Vali
Nazmi Toker tarafından yıktırılarak yerine Tan Sineması yaptırıldı.), Sivas Oteli
(Düvenönü’nde Almer Oteli civarında),
Eski Postane Oteli (Posta merkezi görevi
de yapan bu han “Eski Postane Hanı”

olarak anılmış daha sonra 1935 yıllarından itibaren “Eski Postane Oteli” ismini
almıştır. Cami-i Kebir’in kuzeyinde şimdiki Kılnamaz İş Hanı’nın yerinde bulunan bu hanın alt katında dört ahır, bir
samanlık ve büyük bir avlu vardı. Şehir
dışından belli günlerde gelen posta arabaları, büyük bir kapıdan avluya girer,
mektup ve diğer postaları beklemekte
olan alıcılara dağıtırdı. Hanın ikinci
katında üç dükkân vardı ki ticaret sebebi
bu dükkânlardı, mal alıp verirlerdi. 3.
katta ise 8 oda vardı. Her odada 6-8 kişi
yatardı. Şilteler (içi berdi denilen otla
doldurulmuş) vardı. Gecelik kalma ücreti 15 kuruştu. 1935 yıllarında Han Mustafa
Kılnamaz tarafından işletilmeye başlandı. Otelimsi bir kimlik kazandırılan bu
yerin odalarından birisi iki yataklı, iki
tanesi de tek yataklı hâle getirildi. İki
yataklıdan geceleme ücreti 25 kuruş, tek
yataklıdan ise 40 kuruş ücret alınıyordu.), Seyhan Oteli (Eski Büyük Sinema
Karşısında), Meydan Oteli (Düvenönü’nde), İstanbul Oteli (Kurşun Camii’nin
kuzey karşısında), Ankara Oteli (Düvenönü, Sur kenarında Cumhuriyet Okulu
yanı), Yıldız Oteli (Kağnı Pazarı-Hunat
Camii’nin Güneyi), Erciyes Oteli (19401950’li yıllarda Ahmet Eskici ve kardeşi
tarafından işletilirdi. Yeri ise şimdiki
Urba Mağazasının yerinde idi.) Cihan
Oteli (Hacı Mansur Mah. İlk ismi Gömleksiz Hanı idi.), Sakarya Oteli (Kazancılar Çarşısı'nda. İlk ismi Yedekçioğlu Hanı
idi.), Anadolu Oteli (İnönü Bulvarı’nda),
Sahra Oteli (Cumhuriyet Meydanı’nda,
Hattat Otelin yerinde), Akın Palas Oteli
(Cumhuriyet Mah.),Vatan Oteli (Bankalar Cad.), Çiçek Palas Oteli (Millet Cad.
Hunat yakını), İzmir Oteli (Nazmi Toker
Cad.),Yozgat Oteli (Kumaşçılar Sok.),
Bağdat Oteli (Maarif Cad.),Yeni Otel
(İstanbul Cad. Kurşunlu Camii’nin batısında idi. Halil Bey tarafından işletilen
otelin alt katında Kaner Pavyon ve hemen
arkasında da Kırşehir Garajı olduğundan
bu otelin müşterileri daha çok bu pavyonda çalışan kadınlarla Kırşehir bölgesinden gelen yolcular olurdu.), Turist
Oteli (İstasyon Caddesi’nde Hayri Sungur tarafından işletilen otelin alt katında
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bir pavyon vardı. Ancak bu pavyonun
çalışan kadınları, daha ucuz olduğu için
Meydan’daki İstanbul Otelinde kalırlardı.), Alemdar Oteli (Cumhuriyet Meydanı’nda). 1938 yılında Kayseri’ye gezi
amacıyla gelen Ankara’daki yabancı devlet temsilcileri şehirde asri bir otel olmadığından iki gece Nafıa Vekâletinin kendilerine tahsis ettiği yataklı vagonlarda
kalmışlardı. 1940-50 arasında Kayseri'de
sekiz otel vardı. Bunlar Sivas Oteli, Eski
Postahane Oteli, Seyhan Oteli, Meydan
Oteli, İstanbul Oteli, Sakarya Oteli, Sahra
Oteli ve sonraları da Turist Oteli idi. En
ucuzu da 25 kuruş idi ki buraya gelen
yolcular hayvanla gelirlerdi (at ve kağnı).
Yolcular yerlerdeki berdi basılı şiltelerde
yatarlardı. Geceliği pahalı olan otellerde
ise şilte yerine yatak ve yorgan olurdu.
Kışın ısınma her odada bulunan sobalarla karşılanır, tuvalet ihtiyacı ise katlarda
bulunan helalarda ibrikle bulundurulan
su kullanılarak giderilirdi. 1950-70’li yıllarda en iyi oteller, Kayseri’nin en konforlu oteli olarak açılan Turist Oteli, Yeni
Otel ve Çalapkorurlar'ın işlettiği Zümrüt
Oteli olup bunların gecelik ücretleri 8-10
lira arasında idi.
Günümüzde Kayseri’de pek çok sayıda
ileri derecede modern özelliklere sahip
otel bulunmaktadır.
Kaynakça: Osman Turan, “Selçuklu Kervansarayları” Selçuklular ve İslâmiyet, İst. 1980, s.
195; Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, İstanbul
2009, s. 37; Kemal Göde, “Eretnalılar’ın Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Vakfiyeleri”, Erciyes
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1984,
S. 1, s. 149; Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İst. 1993, s. 34; G. de Busbecq,
Kanunî Devrinde Bir Sefirin Hatıratı, Ank.
1953, s. 25; M. Çadırcı, Tanzimat Döneminde

Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik
Yapıları, Ank. 1991, s. 410; Ali Baş, Kayseri
Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Kayseri 1996, s. 24; A Gabriel, Kayseri Türk İslâm
Anıtları, (çev. Ahmet Akif Tütenk), Kayseri
1954, s. 38-41; H. Edhem, Kayseri (Göde), s.
135; N. Şaman, T. Yazar, “Kayseri Köşk
Hankâhı”, Vakıflar Dergisi, 1991, S. 22, s. 301315; Özbek-Arslan, KTKVE, s. 472; İnbaşı,
16.YBKayseri, s. 72; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri, s. 680; Karamete Kemalettin, “Kayseri’nin

Turistik Bakımından Önemi”, Erciyes Halkevi
Dergisi, Yıl: 1939, S. 12, s. 350; Halit Erkiletlioğlu, Kayseri’de Ticaret ve Konaklama, Belsin
Vakfı Yay., Ankara 2011.
HALİT ERKİLETLİOĞLU

KONT (COMTE) DE CHOLET
Fransız seyyah. Tam adı Armand Pierre
Cholet’dir. 1890 yılında Kayseri’ye geldi.
Fransız ordusunda teğmen olan Kont de
Cholet, Fransız ordusu adına 1890-1891
yılları arasında Anadolu’da bir inceleme
gezisi yaptı. Seyyahın asıl amaçlarından
birisi Anadolu’daki Ermeniler hakkında
bilgi toplamaktı. Cholet, gezisinin sonunda Fransa’ya dönünce gezi ve gözlemlerindeki bilgileri 1892 yılında Voyage en

Turquie d’Asie. Arménie. Kurdistan et
Mésopotamie, adıyla Paris’te kitap
hâlinde yayınladı. Anadolu’daki yolculuğuna Batı’dan başlayıp 24 Aralık 1890
tarihinde Kayseri’ye geldi. Kent ve çevresi hakkında bazı bilgiler vermiştir. Seyyahın bu gezi notlarının dışında Türkistan
ve Rus-Afganistan sınırındaki gezi ve
gözlemlerini anlatan gravürlerle zenginleştirilmiş bir kitabı daha bulunmaktadır.
Seyyah, gezdiği bölgelerde geleneksel
nitelikli dokuma örnekleri ve halı toplamıştır.
Gezisine İstanbul’dan başlayan Cholet,
doğuya doğru seyahat etmiştir. İstanbul’dan sonra İzmit, Bilecik üzerinden Ankara’ya gelen seyyah, buradan sırasıyla Kırşehir, Kayseri, Sivas, Şebinkarahisar,
Erzincan, Erzurum, Kars, Tatvan, Bitlis,
Diyarbakır, Batman, Cizre, Musul, Kerkük, Bağdat’a uğramıştır. Bağdat’tan
sonra tekrar kuzeye doğru yönelmiş ve
Halep’ten Antakya’ya geçerek İskenderun’dan bindiği bir gemiyle Kıbrıs’a da
uğramış, tekrar İstanbul’a dönmüştür.
Seyyah, bu bölgeleri daha çok jeopolitik
açıdan değerlendirdi. Gayrimüslimlerle
olan ilişkilerini kısaca anlattı. Özellikle
Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’na
karşı ayaklanma isteği üzerinde kısaca
durdu.
Kırşehir, Hacıbektaş, Topaklı yol
güzergâhı üzerinden Kayseri’ye gelen
seyyah, geçerken uğradığı Hacıbektaş
(Sulucakarahöyük) köyünde Hacı Bektaşi Veli’nin hayatı ile ilgili olarak duyduğu
bazı menkıbeleri aktarır. Kırşehir-Kayseri arasındaki bu bölgeyi, coğrafi sıralama
açısından biraz araştırmıştır. Hacı
Bektaş’dan bahsettikten sonra Mucur ve
Kırşehir’i anlatması, seyyahın notlarını
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Konukboğan Mescidi

Konukboğan Mescidi planı
(çizim: İ. Özkeçeci)

daha sonra derlediğini göstermektedir.
Mucur’da Plevne Savaşı’na katılmış bir
askerle karşılaştıktan sonra onun
hikâyesini bir süre dinlemiş, daha sonra
yoluna devam etmiştir. Kış günü yapılan
bu yolculuk, seyyah ve ekibi için bir hayli
zor olmasına karşılık Topaklı köyüne
kadar ulaşabilmişlerdir.
Kayseri’ye doğru yolculuğuna Kızılırmak
Vadisi’ni izleyerek devam etmiştir. Kızılırmak üzerindeki Selçuklu Dönemi’ne ait
olan Tekgöz* Köprüsü’nden geçmiştir.
Cholet, bu köprüyü Arap eseri olarak
tanımlamıştır. Kızılırmak Vadisi’nden
ayrıldıktan sonra Karasu (Melas)
Irmağı’nı izlemiştir. Kente yaklaştıkları
sırada iki görevli tarafından karşılanan
seyyah ve ekibi, görevlilerin kendilerini
durdurma gerekçesini ilk önce anlayamamıştır. Ankara Valisi ve Sadrazamın
kendilerine verdiği izin belgelerini göstermiş olmalarına rağmen görevlilerin
okuma-yazma bilmemeleri nedeniyle bir
türlü Kayseri’ye giriş izni alamamışlardır.
Seyyah ertesi gün kent hakkında bilgiler
vermeye başlamıştır. Kente gelen birçok
seyyah gibi Cholet de en çok Erciyes
Dağı’nın muhteşem görüntüsünden etkilenmiştir.
Cholet, Ermeni çocuklarının aldıkları
eğitimin akıllarında pek kalmadığını bölgedeki okulları ziyaret ettiği sırada öğrenmiştir. 14-15 yaşına kadar bölgedeki
çocukların kendilerine öğretilenleri
öğrenmek için büyük gayretler gösterdi-

ğini ancak daha sonra zekâları ya da
hafızalarının zayıfladığını belirterek
muhakeme yapamadıklarından yakınmıştır. Hatta bu durumdan bir de genelleme çıkarmış ve bölgedeki Ermenilerin,
yaşlandıkları zaman hilekârlık, iki yüzlülük, kıskançlık gibi duygulara sahip olduğunu belirtmiştir. XIX. yüzyılın karışık
siyasi atmosferinde Ermenilerin Türklere
karşı ayaklandığını anlatan Seyyah, Kayseri çevresindeki Ermenilerin, “Ulusal
Ayaklanma” şeklinde tanımladığı ayaklanmaya katılmadığını üzülerek belirtmiştir.
Cholet, 1 Ocak tarihinde Sivas’a gitmek
için Kayseri’den ayrılmıştır. Sivas yolu
üzerinde gördüğü Barsama Camii*’ni
Arap üslubunda küçük, çok şirin bir
cami olarak tanımlamıştır. Barsama’dan
sonra uğradığı Tuzhisarı Sultan Hanı*’nda
geceyi geçiren Seyyah, yapının muhteşem görüntüsü karşısında hayranlığını
gizleyememiştir. Cholet, hanın yanlış
olarak Kanuni Sultan Süleyman zamanına ait olduğunu belirtmiştir. Handan
sonra Sivas’a doğru yoluna devam eden
seyyah, Osmanlı ülkesi içindeki en düzgün yolun burada olduğunu anlatmıştır.
Cholet, Kayseri hakkında kısa fakat öz
bilgiler vermiştir. Seyyah, kenti ve çevresini tanımlamaktan çok kentte yaşayan
azınlıklarla ilgilenmiştir. Onların okulları, sosyal ilişkileri hakkında bazı tespitler
yapmıştır. Bunların dışında Cholet’nin en
büyük tespiti Hacı Bektaş-ı Veli’nin bazı
menkıbeleridir. Gerçi bunlar bugün
bilinmektedir. Ancak XIX. yüzyılda menkıbelerin yazılı olmasa da halk arasında
hâlâ yaşadığını göstermesi bakımından
önemlidir.
Kaynakça: Eravşar, SKayseri; Armand Pierre
Cholet, Voyage en Turquie d’Asie. Arménie,
Kurdistan et Mésopotamie, Paris: E. Plon,
Nourrit et Cie, 1892.
OSMAN ERAVŞAR

KONUKBOĞAN MESCİDİ
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hacıveled
Mahallesi* (Tos Mahallesi) Sucu Sokağı’nda bulunmaktadır. Bugün tamamen
kimliksiz hâle gelmiş olan yapı, Ekim
2006 tarihinde yapılan en son inceleme
çalışmasına dayanılarak tanıtılacaktır.
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Mescit, son olarak 2015 Ocak ayının
başında geçirdiği bilinçsiz bir onarım
sonucunda ne yazık ki asli hâlini tamamen kaybetmiştir. Eser hakkında bilgiyi
ancak Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri’nden öğrenebiliyoruz.
Günümüzde ibadete açık olan mescidin
kitabesi olmadığından ne zaman ve kim
tarafından inşa edildiği bilinmemektedir.
Ustası hakkında da herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır.
Konukboğan Mescidi tek mekânlı, dikdörtgen planlı bir yapıdır. İç mekânda
herhangi bir bölüntü veya taşıyıcı unsur
mevcut değildir. Düz dam ile örtülmüş
olan eserin minberi olmadığından bir
mahalle mescidi olduğu kabul edilebilir.
Mescide, kuzey duvarına açılan basık
kemerli kapıdan girilmektedir. Kapının
bulunduğu kısım bir sundurma ile kapatılmıştır. Giriş kapısının kemer alınlığının
altında selvi, üstünde ise altı köşeli yıldız
kabartması yer almaktadır. Mescidin
kuzeyinde girişi dışarıdan olan bir kadınlar mahfili yer almaktadır. Mihrabı ahşap
levhalarla kaplanmıştır. Dikdörtgen
planlı mescidin güney duvarı ortasında
ve giriş aksında yer almaktadır. Niş derinliği duvar kalınlığı içinde kalır, kıble
duvarının dış yüzünde çıkıntı yapmaz.
Çerçevesi de iç mekâna doğru taşmaz.
Mihrabın batısında duvara açılmış ve
bugün dolap olarak kullanılan bir niş yer
almaktadır. Bu nişin bir benzeri de kuzey
cephenin doğu tarafında bulunmaktadır.
Mescidin doğu duvarında iki, batı duvarında ise bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Pencereler alttan ve yanlardan
hafif şevlidir. Yapının beden duvarlarına
oturan üst örtüsü betonarme olarak yenilenmiştir. Kuzeydoğu köşeden yükselen
ve metalden yapılmış minber minaresi
bulunmaktadır. Caminin giriş kapısındaki altı köşeli yıldız ve selvi kabartmaları
dışında herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır. Mescitte köşelerde düzgün
kesme taş, genel duvar malzemesi olarak
moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi bulunmayan yapı için tarihlendirme yapmak güçtür. Basit bir işçilikle
inşa edilmiş, küçük bir mahalle mescidi
olan yapı genel mimari özellikleri göz

önüne alındığında XVIII. y.y. sonu özellikleri yansıtmaktadır. Ancak bugün yapı,
tamamen asli özelliklerine uymayan
Tomarza taşı ile kaplanarak farklı bir
görünüme bürünmüştür.
Kaynakça: Özbek-Arslan, KTKVE, s. 284-286;
Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 138-139; Eylem
Yurdakul, Kayseri Mihrapları, Kayseri 2006.
ASLI SAĞIROĞLU ARSLAN

KONUKLAR (KONUKBOĞAN)
MAHALLESİ
İlk defa 1500 tarihli Defter’de “Konuklar Mahallesi” olarak kaydedilmiştir. Bu
tarihte mahallede 28 hane ikamet etmekteydi. Lala Camii*’ne tabi olarak kaydedilen mahalle, camiye yakın bir konumda
bulunmaktaydı. 1520 tarihinde ise
mahallede 23 nefer nüfus meskûndu.
1570 tarihli Defter’de kayıtlı değilken
1584 tarihli Defter’de yeniden “Mahalle-i
Konuklar “olarak kaydedilmiştir. 52
nefer nüfus oturmaktaydı.
1642 tarihli Avarız Defteri’ne göre
mahallede meskûn olan nefer sayısı 17
idi. 1691 tarihli Cizye Defteri’ne göre
mahallede sekiz nefer gayrimüslim ikamet etmekteydi.
1834 tarihli Temettuât kayıtlarında yine
“Konuklar Mahallesi” adı ile kaydedilen
mahallede 26 hane meskûndur. 1872
tarihli Nüfus Defteri kaydında mahallenin ismi ilk defa “Konukboğan” olarak
kaydedilmiştir. Bu tarihte mahallenin
Hacı Kanberoğlu, Yenicamii, Hanlı, Arifağa, Sicimağa ve Konukboğan Sokağı
adını taşıyan altı sokağı ve 44 hane nüfusu vardır. Sonraki dönemlerde bu mahallenin ismi değişmiş ve yerine yeni mahalleler kurulmuştur.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 7b; TD. 387, s.
199; TD. 976, s. 17; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 41;
Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir
Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri
2009; TK. KKA. TD. 136, vr. 27a; MAD. 7063,
s. 18c; MAD 5856, s. 15; 17. Yüzyıl Kayseri
Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı,
Kayseri 2011; Temettuât Defteri (1250/1834
Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 336338; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 203; Mehmet
Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahalleleri”, KTA, s.
370-371.
MEHMET İNBAŞI
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KONUR, AYŞE
Şair, televizyon programcısı, sunucu
(Kayseri, 1 Mayıs 1966-) Ahmet Baldöktü
İlkokulu (1977), 50. Yıl Dedeman Ortaokulunu bitirdi (1980). Bir süre Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde “Şiir Akşamları”nı sundu. Ali Peker’le
birlikte “Bakkal Camından Renkli Cama”
isimli programı (2008-2010), Erciyes
TV’de “İş’te Kadın” programını (20102012), haftada bir yapılan “Talas Şiir
Akşamlarını” (2010) hazırlayıp sundu.
Birçok kültürel programda ve festivallerde sunuculuk yaptı. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ve Talas Belediyesi tarafından
“Kayseri Kültürüne Hizmet Verenler”
ödülüne layık görüldü (2010). Hâlen
Melikgazi Belediyesi Sosyal Tesislerinin
birinde müdürlük yapmaktadır. İki çocuk
annesidir.
Eserleri: Bahar Güneşi (2009); Giden
Kalan Ömrüm (2014).
SERGÜL VURAL

Kopçullu (Karabey) Camii
planı (çizim: S. M. Topçu)

Kopçullu (Karabey) Camii

KOPÇULLU (KARABEY) CAMİİ
Yukarı Develi’de Kopçullu Mahallesi
Mihrap Sokak’ta bulunan cami üzerinde
inşa ve onarım kitabeleri bulunmamaktadır. Hurufat Defterleri'nden caminin
Kara Bey tarafından inşa ettirildiği öğrenilmektedir. Cami, doğu-batı doğrultuda
mihraba dik üç sahından oluşmaktadır.
Caminin beden duvarları moloz taşla
inşa edilmiş olup duvarların üzeri sıva ile
kapatılmıştır. Cami hariminin üzeri içeriden düz beton dam, dışarıdan kırma
çatıyla örtülmüştür. Caminin, 1981 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan onarımla, mihrabı dışında diğer
bölümleri tamamen yenilenmiştir. Cami-

nin güney, kuzey ve batı cepheleri üzerine ikişer doğu cephesi üzerine ise üçü
altta birisi de cephenin kuzey köşesinin
üst kısmında olmak üzere toplam on adet
dikdörtgen pencere açılmıştır. Kuzey
cephenin batı ucunda yer alan tek şerefeli minare 1962 yılında yapılmıştır. Minare kare kaide üzerine yükselen silindir bir
gövdeden oluşmaktadır. Harime kuzey
cephenin tam ortasında yer alan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Harim
11.60x13.25 m ölçülerinde olup üzeri düz
beton damla örtülmüştür. Üst örtü iki
adet, ikişer sıra hâlinde yerleştirilmiş
0.30 m çapında yuvarlak dört beton
kolon tarafından taşınmaktadır. Harim,
doğu cephede dört; batı, güney ve kuzey
cepheye açılan ikişer adet dikdörtgen
pencere ile aydınlatılmaktadır. Mihrap
orijinal olup güney cephenin tam ortasında yer almaktadır. Taştan yapılmış
mihrabın üzeri yeşil ve beyaz renklerle
boyanmıştır. Mihrap iki süsleme kuşağı
ile üç yönden çevrelenmiştir. Bunlardan
en dıştaki 0.23 m genişliğindeki bordürün üzeri iç içe geçen halkalardan oluşan
geometrik bir süsleme kuşağı ile tezyin
edilmiştir. İkinci bordür 0.34 m genişliğinde olup üzeri yarım yıldızlarla bezenmiştir. Mihrap nişinin yuvarlak kemerinin üzeri yarım yıldız şeklinde yapılmış
bezemelerle süslenmiştir. Mihrap alınlığında iki kabara yer almaktadır. Kabaralardan batıdaki sekiz yapraklı çiçekle,
doğudaki ise kırık çizgilerden oluşan
geometrik kompozisyonla bezenmiştir.
Caminin ahşap minberi orijinal değildir.
Harimin kuzeybatı köşesinde cami
görevlileri için yapılmış bir oda bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline harimin
kuzeybatı köşesinde yer alan merdivenle
çıkılmaktadır. Mahfil betondan yapılmış
olup harimin kuzeyinde bulunan iki
beton kolon tarafından taşınmaktadır.
Mahfil, doğu cephesi üzerine açılan dikdörtgen bir pencere ile aydınlatılmaktadır. Caminin mihrabı hariç diğer bütün
bölümleri 1981 yılında yapılan onarımda
tamamen yenilenmiştir. Camide bezeme
öğelerine, orijinal olan mihrap üzerinde
rastlanmaktadır. Mihrabı çerçeveleyen
bordürlerden içteki bordür üzerinde yer
alan, oyma şeklinde yapılan yarım yıldız
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motifi Osmanlı Dönemi mimarisinde
kullanılmayan bir motiftir. Genellikle
Selçuklu ve Beylikler Devri mimarisinde
karşımıza çıkan bu motifin mihraplarda
kullanılan en erken örnekleri ile Konya
Beyşehir Kızılören Hanı mescidinin mihrabında (1205-210), Kayseri Tuz Hisar
Sultan Hanı*’nın (1232-1236) mescidinin
mihrabını çerçeveleyen dıştan ikinci bordürün üzerinde, Kayseri Yazır Köyü’nde
bulunan Yazır Camii*’nin (1269/70) mihrabının en dış bordürü üzerinde karşılaşılmaktadır. Develi Ulu Camii*’nin (1282)
taç kapısındaki ikinci bordür üzerinde
aynı uygulama görülmektedir. Görüldüğü üzere XIII. y.y. yapılarında sık sık kullanılan bu motifin Kopçullu Camii’nin
mihrabında da yer alması bu caminin
Osmanlı Dönemi’nden önceki bir
dönemde inşa edilmiş olduğunu ortaya
koymaktadır.
Caminin inşa tarihini veren kitabesi yoktur. Kaynaklara göre XV. yüzyılda
Develi’de Kara Bey Mescidi ve Ayalugum Mescidi Mahalleleri adında iki
mahalle bulunmaktadır. Yukarıda geçen
Kara Bey Mescidi Mahallesi’nin, XVIII.
yüzyıla doğru isminin değiştirildiği ve
mahallenin Kopçullu Mahallesi olarak
adlandırıldığı Hurufat Defterleri’nden
tespit edilmektedir. 1091 numaralı Hurufat Defteri’nin Kaza-i Develi bölümünün 13. sayfasında yer alan 1726 tarihli
belgede “Develi mahallâtından Kopçullu
Mahallesi’nde vaki Kara Bey’in bina eylediği mescidi şerifte...” ibaresinden Kara
Bey Mescidi’nin Kopçullu Mahallesi’nde
bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kara Bey Mescidi, 549 numaralı Hurufat
Defteri’ndeki 1807 tarihli belgede geçen
“Develi Kazasında Kara Bey binası
Mescid-i Şerif ahalisi müceddeden
minber-i cami eylediklerinden camisinden ber vech-i hatıp olan Mehmed Emin
bin Şeyh Mehmed fevt mahlûlünden
oğulları Mehmed Emin ve Ahmed adlı
nam karındaşlara babaları beratı mucibince vaki ise şartıyla tevcih buyruldu”
şeklindeki ibareden mescidin 1807 senesinde tadilat geçirdiği ve camiye dönüştürüldüğü tespit edilmektedir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire
Başkanlığında bulunan H 1294 (M 1877)

tarihli Develi ve çevresindeki vakıfların
muhasebe kayıtlarının tutulduğu 23978
nolu defterin 6. sayfasında yer alan bilgiden Kara Bey Mescidi’ne Develi’de bulunan altı kıta zeminin vakfedildiği anlaşılmaktadır. Bu belge, mescidin camiye
dönüştürüldükten sonra geniş bir vakfa
sahip olduğunu göstermesi açısından
önemlidir.
Caminin mimarisi mihrap dışında yapının tarihlendirilmesi hakkında hiçbir
ipucu vermemektedir. Kopçullu Camii,
mihrabında yer alan yarım yıldız motiflerinin Osmanlı mimarisinde kullanılmaması dikkate alınarak ve caminin bulunduğu mahallenin XV. yy. başlarında Kara
Bey Mahallesi olarak adlandırılmasından
hareketle cami muhtemelen Kara Bey
tarafından XV. yy.’dan önceki bir tarihte
inşa edilmiş olmalıdır. Caminin bölgedeki diğer yapılara plan olarak benzerliğinden dolayı orijinalde ahşap direkler tarafından taşınan ahşap kirişlemeli tavanla
örtülü olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça: Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisi’nde Süsleme Erken Devir (1300-1453),
İstanbul 1979; Yıldıray Özbek, Osmanlı Beyliği
Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Ankara 2002; Ömür Bakırer, Onüç ve Ondördüncü
Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, Ankara 1976;
s. 134-135.156-157; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Yazır Köyünde Bir Selçuklu Mescidi”, KTA,
s. 119-120; Yıldıray Özbek, “Kayseri’de Bilinmeyen Bir Selçuklu Yapısı: Yazır Köyü Camisi” I.

Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Kongresi, C. II, Konya 2001, s. 147-152; Rahmi
Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk
Mimarisinde Taç Kapılar, İzmir 1982, s. 92-93;
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları
ve Vakıftaki Görevlilerin Ücretleri”, Develi, s.
644; Ronald C. Jenings, “The Populatıon, Socıety, and Economy of The Regıon of Erciyes Dağı
In The Sıxteenth Century”, Collectıon Turcıa II,
“Contrıbutıons a’l’Hıstorıe Economı gue et Socıale de I”, Empıre Ottoman, Paris 1985, s. 175176; Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Evkaf, Sıra
No: 23978. V.6a.; Topçu, DTE, s. 31-35.

SULTAN MURAT TOPÇU

KORAMAZ NAHİYESİ
Günümüzde bu isimle bir yerleşim yeri
bulunmamaktadır. Nahiye, adını Kayseri
şehrinin doğusundan başlayıp kuzeye
doğru uzanan ve Koramaz Dağları adı
verilen dağ silsilesinden almaktadır. XV.
ve XVI. yüzyılda yapılan idari taksimatta
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Enstitüsünü bitirdi. Bir müddet öğretmenlik yaptı. Siyasal nedenlerden dolayı
cezaevine düştü (1980). Beraat ettiği için
serbest bırakıldı (1981). Ankara Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı (1985).
Felsefe öğretmenliği yaptı (1990-2001).
Üniversite yıllarından itibaren Yarın,

Koramaz nahiyesine adını veren Koramaz Dağları (mguner80)

bu dağa yakın olan yerleşim birimleri
Koramaz Nahiyesi adı ile kurulan nahiyeye bağlanmıştır. XV ve XVI. yüzyılda
Koramaz Nahiyesi’ne bağlı olarak 34 köy
ve iki cemaat kaydedilmiştir. Bu köyler
Ulu Bürüngüs (Büyük Bürüngüz*), Kiçi
Bürüngüs (Küçük Bürüngüz), Gergeme,
Bâlâ Gesi, Gesi*, Merse, Vaniye, İspile,
Mancusun*, Kanber, Barsama, Salguma*,
Efkere*, Niziyye, Üskübü*, Tolos (?), Darsiyak*, Sarımsaklı*, Dimitre*, Germür*,
Tavlusun*, Cırlavuk, Vekse*, Ağarnas*,
Sultanhanı, Palas, Selasira (?), Girif,
Kozla, Kiryat, Hıristos, Sağarka, Şavlak
ve Canbaz idi. Cemaatler ise Süksün ve
Süleymanlı cemaatleri idi.
1570 tarihinde nahiyeye bağlı köy sayısı
21’e inmiş olup sadece Saru Danişmendlü cemaati ikamet etmekteydi. 1584 tarihinde ise nahiyenin köylerinin sayısı 44’e
çıkmış ve yeni köyler de bu nahiyeye
bağlanmıştır. Bu yeni köyler Gömülgen,
Tuz Hisarı, Kestoğan, Ağin, Koyun
Abdal, Saru Kaya, Kersit, Tavşan Tepesi,
Değimenci, Kurd-ini, Hınzıri, Eğerlü
Kepez, Almaluca, Nurvana, Engürük,
Mesiha, Niziyye, Belasin, Salur, Kuru
Köprü, Yıvani, Fedlasun, Bozanlu ve
Avşar köyleri idi. Sonraki kayıtlarda bu
isimde bir nahiyeye rastlanmamıştır.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 24a-45b; TD.
387, s. 204; TD. 976, s. 63-80; İnbaşı,
16.YBKayseri, Kayseri, 1992, s. 86-93; Kayseri
Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı,
Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri
/1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK.
KKA. TD. 136, vr. 123a-149b.; Hüseyin Cömert,
Koramaz Vadisi, Ağırnas Belediyesi Yayınları,
Kayseri 2008.
MEHMET İNBAŞI

Gürsel Korat

KORAT, GÜRSEL
Roman, hikâye ve deneme yazarı (Kayseri, 7 Temmuz 1960 -). Asıl adı Gürsel
Sağlamöz’dür. Çocukluğu ve ilk gençlik
yılları Kayseri’de geçti. Kayseri Eğitim

Mayıs, Edebiyat Dostları, Edebiyat ve
Eleştiri, Birikim ve Atlas gibi dergilerle
Radikal gazetesinde yazıları yayımlandı.
Film yapımcılığı, senaristlik, felsefe
öğretmenliği ve serbest gazetecilik yaptı.
Marmara, Kadir Has ve Bilgi Üniversitelerinde konuk öğretim görevlisi olarak
dersler verdi. Ankara’da üniversite öğrenimi yıllarında dergilerde yazmaya başladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğretim görevlisidir. Sadık Şendil’in
“Yedi Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro eserini sinemaya uyarladı (2009). “Son
Osmanlı ‘Kıyam” adlı TRT dizisine katkı
sağladı (2012).
Yazılarında “Kapadokya’yı estetik bir
varlık olarak yeni bir biçime dönüştürme” amacını taşıdığı için “Kapadokya
Yazarı” olarak tanındı. Yazar edebî eserlerinde ölüm, acı, tutku, aşk, din, metafizik, yoksulluk, eşitlik, korku ve saplantı
gibi konularla klasik edebiyatlara özgü
trajik unsurlara, modern sonrası dönemin eğilimleriyle yaklaşır. Zaman kavramını da irdeler. Yazar “yeniden kuran”
bir izleğin peşindedir. Romanlarında
tarihsel zaman, zaman, mekân, özgün
deyişler ve haz öne çıkmaktadır.
Eserleri: Çizgili Sarı Defter (hikâye,
1996); Gölgenin Canı (2004); Zaman
Yeli (roman, Çiftaslan Dörtlemesi’nin
birinci kitabı, 1994); Ay Şarkısı (1998);
Güvercine Ağıt (Çiftaslan Dörtlemesi’nin
ikinci kitabı, 1999); Kalenderiye (2008)
(Dame de Sion Edebiyat Ödülü-2009);
Rüya Körü (2010); Yol Ayrımları (oyun,
2006); Yünüm Sultan ve Yedi İbiş
(çocuk oyunu, 2007); Kristal Bahçe
(deneme-eleştiri, 2003); Sokakların
Ölümü (inceleme, 1997); Taş Kapıdan
Taçkapıya: Kapadokya (2003); Dil,
Edebiyat ve İletişim (2008); Pofkuyruk
(çocuk öyküsü, 2013); Yine Doğdu Tanyıldızı (roman, 2014).
Kaynakça: Işık, TEKAA, C. 6, s. 2246; gurselkorat.blogspot.com.
ERDOĞAN MURA
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KORKMAZ, AHMET
Yazar, öğretmen, belediye başkanı (Kayseri/Kuşçu Köyü, 6 Şubat 1941-) İlkokulu
kendi köyünde bitirdi (1956). Pazarören
Öğretmen Okulundan mezun oldu
(1962). Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. 1992
yılında emekli oldu. 1984-1989 ve 19941999 yıllarında iki dönem kendi köyü
olan Kuşçu’da belediye başkanlığı yaptı.
Eseri: Gelmişi Geçmişi ile Kuşçu, Kayseri 2006.
YAYIN KURULU

KORKMAZ, SÜLEYMAN
Kayseri milletvekili, iş adamı (Kayseri/
Talas/Süleymanlı köyü, 1968-).
Babası 39 yaşında vefat eden Salih Korkmaz, annesi Asiye hanımdır. Fatma
Aksoy Ortaokulu 3. sınıfta eğitimine
devam ettiği sırada Sümer Lisesi son
sınıfta okuyan ağabeyi Mehmet Korkmaz, komünist düşünceye sahip kişilerce
şehit edildi (Nisan1980). Ağabeyinin
vefatı üzerine ailenin geçimini sağlamak
ve kardeşlerinin eğitimi tamamlatmak
gibi maddi ve manevi bütün yükünü
omuzlamak zorunda kaldı. Bu nedenle
eğitimini bu noktada tamamlayarak iş
hayatına atıldı. Yaklaşık 25 yıl inşaat ve
sanayi sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalarda kurucu üyelik, ortak ve
yönetim kurulu başkanlığı görevleri
yaptı.
Kayseri Mesander İş Adamları Derneği
başkanlığı görevini 10 yıl yürüttü. Askerliğini 1990 yılında İzmir’de yaptı.
Siyasi hayatında, büyük ülkü davasının
bütün kademelerinde yer aldı. Milliyetçi
Hareket Partisi yan kuruluşlarında ve
Ülkü Ocaklarının çeşitli kademelerde
görev yaptı. 1996-2001 yılları arasında
MHP Kayseri ili Melikgazi ilçe başkanlığı
yönetiminde, 2001-2007 yılları arasında
Kayseri il başkanlığı yönetiminde görevler aldı. 2007-2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015’te yapılan
milletvekili seçimlerinde MHP Kayseri
Milletvekili seçilmiştir. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
YAYIN KURULU

KOROĞLU, FÜSUN
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın Başbakanlık müsteşarı (Ankara, 12 Ocak
1953-). Pınarbaşı’nın köklü ailelerinden
ve eski Bayındırlık Bakanı Tahsin
Önalp*’ın yeğenidir. Maltepe Deneme
İlkokulunu (1964), Namık Kemal Ortaokulunu (1967), Cumhuriyet Lisesini
(1970) bitirdi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu (1975).
Bir süre serbest eczacı olarak çalıştı. Bu
sırada ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi (1979). Aynı bölümde yüksek lisans (1982) ve doktora öğrenimini
tamamladı (1987). Avustralya’da “kömür
teknolojisi”, ABD’de “çok barajlı sistemlerde su yönetimi”, Devlet Yatırım
Bankası’nda da “proje değerlendirme ve
geliştirme” konularında eğitim gördü.
Çalışma hayatına serbest eczacı olarak
girdi (1975-1980). Ticaret Bakanlığına
bağlı Yurtaş AŞ’de teknik şef (19801982), ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğünde mühendis (1982-1985) olarak
çalıştı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında araştırma grup üyeliği (19851987) yaptı. GAP başkan vekilliği (19871989), TBMM’de başkan müşavirliği
(1992-1997), Başbakanlıkta müsteşar yardımcılığı (1997-2002) ve 57. Hükûmet
Dönemi’nde Başbakanlık müsteşarlığı
(10.08.2002-20.11.2002) görevlerinde
bulundu. Başbakan başmüşaviri oldu
(2002). 2007 yılındaki seçimlerde İzmir
2. Bölgeden, Haziran 2011 seçimlerinde
Çanakkale’den milletvekili adayı oldu
fakat seçilemedi. Aynı yıl kendi isteğiyle
emekli oldu.
Cumhuriyet’in 75. ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yıldönümünün
yurt içinde ve dışında kutlanması amacıyla yapılan çalışmalarda sekreterlik
görevini yürüttü. e-Avrupa kapsamında
e-Türkiye çalışmalarını sürdürdü. 13 alt
grupta 126 konu başlığı için yapılması
gerekenleri tespit ederek e-Avrupa İlerleme Raporuna başarılı bir örnek olarak
girmesini sağladı. Görevlerindeki başarıları sebebiyle Türkiye Madencilik Vakfından “Hizmet Ödülü” aldı (2001). Platin
dergisi tarafından yılın bürokratı seçildi
(2002). Ayrıca Cumhuriyet’in 75. Yıl
Kutlamaları’ndaki çalışmaları sebebiyle
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Başbakan’dan, e-Türkiye Projesi’ne katkılarından dolayı Türkiye Bilişim Vakfından “teşekkür belgesi” aldı.
Kaynakça: 21. Yüzyıl’da Pınarbaşı, S. 27-28,
Temmuz-Ağustos 2002, s. 44; Wikipedia.org/
wiki/füsun koroğlu
NURKAL KUMSUZ

Koşcağız Köyü Eski Camii
planı (çizim: Y. Özbek)

KOŞCAĞIZ KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Düzgün kesme taş malzemeyle kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen planda inşa
edilmiş olan caminin kuzey cephesinde
bir giriş mekânı bulunmaktadır. Bu
mekâna batı cephenin güney ucuna kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapı
lentosunun üzerindeki alınlıkta iki kartuş
şeklinde düzenlenmiş kitabeden yapının
H 1310 (M 1892-93) yılında Darsiyaklızade Hacı Mahmud Efendi tarafından inşa
ettirilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Cami giriş mekânı kare ölçülerde tasarlanmış olup ortadaki ahşap direğe atılmış
ahşap kirişe atılmış tahtalardan oluşan
bir üst örtüye sahiptir. Kuzey ve doğu
duvarlarında birer küçük niş yer alan
mekânın batı duvarı bir kapı ve pencereyle boşaltılmıştır.
Cami harimi ortadaki iki ahşap direğe
atılmış ahşap kirişle mihraba dik üç
sahınlı olarak düzenlenmiştir. Harim
mekânı mihrabın iki yanına ve batı duvarına açılmış toplam üç pencereyle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Doğu ve batı
duvarların kuzey köşelerinde birer dolap
nişi yer alır. Cami mihrabı yarım daire
niş şeklinde düzenlenmiştir. Yanlardan

Koşcağız Köyü Eski Camii kitabesi

iki sütunceyle sınırlanan niş kavsarasızdır. Minber mermerle kaplanarak yenilenmiştir. Caminin doğu, batı ve kuzey
duvarında sıva üzerine boyayla işlenmiş
yazı panoları bulunur. Batı köşedeki köşk
minare altıgen biçimli dört sütuncukla
düzenlenmiştir.
YILDIRAY ÖZBEK

KOVALI BARAJI

Kovalı Barajı

Yeşilhisar*’da Dündarlı Çayı üzerindedir.
Baraj, sulama amaçlı Devlet Su İşlerince
1983-1987 yılları arasında yapıldı. Gövde
dolgu tipi, zonlu toprak dolgu olup gövde
hacmi 2.994 hm3tür. Yükseklik (talvegde) 42 m, normal su kotunda göl hacmi
25,1 hm3tür. Normal su kotunda göl alanı
1,67 km2, sulama alanı 3.380 ha’dır.
Kaynakça: http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi12/
kayseri.htm
YAYIN KURULU

Koşcağız Köyü Eski Camii

KOYUN ABDAL
Kalenderî şair (Bünyan/Akkışla, XVI. yüzyıl). Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak
bilinmemektedir. Koyun Abdal hakkındaki ilk incelemelerden biri Fahri Bilge*
tarafından yayımlanan “1527 Tarihindeki
Bir İsyanı Hatırlatan Bir Manzume: Kalender Vak’ası ve Koyun Abdal” başlıklı
makaledir. Bu yazıda öncelikle 1527 yılında çıkan Kalender İsyanı hakkında bilgi
verilmiş, ardından Koyun Abdal’ın bu
isyanı başlatan kişi olan Kalender hakkındaki manzumesine yer verilmiştir. Fahri
Bilge bu şiirin kendi şahsi kütüphanesinde
yer alan siyakat yazısıyla yazılmış, M 1565-
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1575 (H 973-983) yıllarına ait olduğu anlaşılan bir mecmuanın 85. yaprağında kayıt-

lı olduğunu belirtmiştir. Fahri Bilge, başka
hiçbir yerde Koyun Abdal’a ait bir manzumeye rastlanmadığını ifade ettikten sonra
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akkışla
köyündeki türbeye değinmiştir. Bilge, bizzat buraya giderek köyde incelemeler yapmıştır. Bilge’nin tespitlerine göre köyün
tarihi en fazla 150 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bilge tarafından, daha önceleri
de bu mevkiye “Koyun Abdal” denildiğine
işaret edilmiş, buradan da bu şahsın Türkmenler arasında önemli bir kişi olduğunun anlaşılabileceği belirtilmiştir.
Şaban Hacıpaşaoğlu, 1417 tarihinde Şeyh
Bedreddin İsyanı’nda Bedreddin'in
müritlerinden olan Koyun Abdal’ın
1420’de bu mevkiye gelerek tekke açtığı
bilgisini vermektedir.
Türbesi Bünyan’a bağlı Koyunabdal
Mahallesi'ndedir. S. Nüzhet Ergun’un,
Bektaşi Şâirleri ve Nefesleri eserinde
Koyun Abdal’ın Divanı’ndan naklettiği
şiirlerden:
Seni Şâh’a gider derler
Gel gitme güzel Kalender
Atan anan yüzün suyun
Terk itme güzel Kalender
…………….
Sen Hacı Bektaş oğlusun
Şu âleme dopdolusun
Sen de bir erin oğlusun
Gel gitme güzel Kalender

Koyun Abdal’a ait olduğu tahmin edilen sonradan
yapılı mezar (S. B. Akbaş)
ne Ait Araştırmaları”, Kayseri ve Yöresi Kültür,

Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan
2001)/ Bildiriler, C. I, Erciyes Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Yayınları, Kayseri 2001, s. 323-332;
Şaban Hacıpaşaoğlu, Her Yönüyle Bünyan,
Ankara 1993.
BETÜL GÖRKEM

KOYUN BABA SULTAN TEKKESİ
(TÜRBESİ)
Kayseri’nin batı girişinde Yılanlı Dağı’nın eteklerinde bulunmaktadır. Günümüzde çevresi ve bina yenilenmiştir.
Tekke görünümlü olmayıp içinde bir
sanduka bulunmaktadır. “Koyun Baba”
olarak adlandırılan bu türbe hakkında
elimizde fazla bilgi yoktur. Yeni bir türbe
binası yapılarak eskiden bir şey bırakılmamıştır. Bina kapısındaki levhada
"İbrahim Sinancı" yazmaktadır. Mezar da
normalden uzun yapılmıştır. Buradan

Kuvvetli bir “hulûl” ve “tenâsûh” inancı
gösteren diğer bir şiiri:
Gel ey mü’min tevellâ Şâh’a eyle
Teberrâ düşmen-i evlâda eyle
Hudâ Kur’an içinde dedi bile
Var imdi Cân ile bu mehdi söyle
Hüseyin ibn-i Ali sırr-ı Hudâ’dır
Habîb-i nûr-ı çeşm-i Mustafâ’dır.
Kaynakça: Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmpa-

ratorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler
(XIV-XVII. Yüzyıllar), TTK Yayınları, Ankara
1999, s. 218; Fahri Bilge, “1527 Tarihindeki Bir

İsyanı Hatırlatan Bir Manzume: Kalender
Vak’ası ve Koyun Abdal”, Erciyes Halkevi Dergisi, S. 17, Kayseri 1941, s. 503-506; İsmail
Görkem, “Fahri Bilge ve Kayseri Halk Kültürü-

Koyun Baba Sultan Tekkesi’nin (Türbesi) yenilenmiş durumu
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bahseden tek kaynak Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’dir. Seyahatname’de
burası (tekke) şu şekilde zikredilir:
“Yılanlı Dağı’nda her yeri gören bir Bektaşi tekkesidir.”
Kaynakça: Günümüz Türkçesiyle Evliya
Çelebi Seyahatnâmesi C. III, I. kitap, hzl. Seyit
Ali Kahraman-Yücel Dağlı, İstanbul 2006, s.
238; Mustafa Işık, Eski Kayseri Evliya Çelebi'nin Dilinden. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Yayını, İstanbul 2014, s. 109.
SELMA GÜNAYDIN

Ahmet Hulusi Köker

KÖKER, AHMET HULUSİ
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 3 Mayıs
1931-) İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda, ortaöğrenimini Kayseri Lisesinde
tamamladı (1949). İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi (1956). Askerlik görevi dönüşünde Samatya SSK Hastanesi Dâhiliye
Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı
(1958) ve iç hastalıkları uzmanı oldu
(1962). Almanya-Dortmund Bethanien
Hastanesinde uzmanlık alanıyla ilgili ileri
çalışmalar yaptı (1962-1966). Kardiyoloji alanında çalışmalar yapmak üzere
bulunduğu Almanya-Bad Nauheim’da
spor hekimliği (1968) ve kaplıca hekimliği eğitimlerini tamamladı (1969). Yurda
dönüşünde Türkiye Yüksek İhtisas Hastahanesinde göreve başladı (1970). Burada kardiyoloji ihtisası yaptı ve iç hastalıkları doçenti oldu (1974). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine
başladı (1978) ve iç hastalıkları profesörlüğüne yükseldi (1979). Fakültedeki
öğretim üyeliği yanında Sağlık Koleji
Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı gibi
idari görevleriyle birlikte uzun süre Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsünün başkanlığını sürdürdü. Buradaki görevi sırasında yaptığı hizmetler dolayısıyla TÜBİTAK Hizmet Ödülü ile taltif edildi
(1990). Her yıl mart ayında “Gevher
Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri”ni
düzenledi. Bu günlerde düzenlenen toplantılar daha sonra kitaplaştırıldı. Bu
günlerin kitapları ve diğer enstitü yayınları ve baskı tarihleri sırayla şöyledir:

Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp
Günleri (1982); İbni Sina (1984); Molla
Hüsrev (1985); Şerafettin Sabuncuoğlu
(1986); Konyalı Hekim Hacı Paşa

(1986); Maturidi (1986); Ebül iz Cezzari
(1986); I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Faaliyetleri (1987); Büyük İslam
Bilgini Buhari (1987); Ebubekir Razi
(1988); Türk Dünyasında, Kimya ve
Eğitimi Tarihi (1988); El-Gazali (1988);
Şanizade Ataullah Efendi (1989); Taşköprülüzade Ahmet Efendi (1989); Kaysunizade (hekim) (1990); Gevher Nesibe Tıp Mektebi (1991); Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet (1991);
Abdüllatif Bağdadi (Hekim) (1992);

Türk Tezhip San’atı ve Tezyini Motifleri- İ. Özkeçeci (1992); İbn-i Rüşd (1994);
Harran Üniversitesinin Temelleri ve
Harranlı Bilim Adamları (1995);
Seyyid-i Burhanedin Muhakkik-i Tirmizi (1995); Hazini’nin Cevahir-i EnvarMin Envacı Bihar, C. Okuyucu (1995);
Alaaddin Keykubad Devri-Necmeddin
Daye’nin Siyasetnamesi, Ş. Severcan
(1995); Eratna Beyliği Sikkeleri, K.
Türkmen (1995); Hemşirelik Gelişimi
Tarihi (1996); Şeyh Bedrettin (1996);
Vani Mehmet Efendi (1998); Türk Tıbbında-Deneysel ve Klinik Araştırma
Tarihi (1998); Kınalızade Ali Efendi
(1998); Fraktin Kaya Kabartmaları, T.
Elkovan (1998).
Nuh Naci Yazgan Yüksek Öğrenim Vakfında yönetim kurulu üyesi, şeref üyesi
ayrıca Erciyes Üniversitesi Vakfında da
kurucu, yönetici ve şeref üyesidir. Türk
Diyabet Cemiyeti Kayseri şubesinin
kuruluşu ile 13 yıl başkanlığını yaptığı
cemiyetin şeref üyesidir. Tıp Fakültesinden yaş haddinden emekli oldu (1998).
Evlenmedi.
Eserleri: Yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış pek çok makalesi ve mesleki
yayınları dışında İslam Ansiklopedisi’ne
“Gevher Nesibe Daruşşifa-Tıp Medresesi” maddesini yazdı. Bunlardan başka
diğer eserleri: Kendirlizade Mehmet
Efendi (2008); Selçuklu Rasathaneleri
(2010); Kayseri Dulkadiroğulları Cüzzamhanesi (2012).
YAYIN KURULU

KÖKER, KENDİRLİZADE MEHMET bk.
KENDİRLİZADE MEHMET EFENDİ
(KÖKER)
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KÖKER, RAŞİT
Öğretim üyesi, elektronik-bilgisayar eğitimi uzmanı (Kayseri, 22 Ağustos 1972-).
İlköğrenimini Talas Anayurt İlkokulunda
(1983 ), ortaöğrenimini Kadıburhanettin
Ortaokulunda (1986) , lise öğrenimini ise
Kartal Endüstri Meslek Lisesi Elektronik
Bölümü'nde (1989). Üniversite eğitimini
1989-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nde İngilizce olarak tamamladı. Marmara Üniversitesi Elektronik-Haberleşme Eğitimi
alanında yüksek lisans eğitimini (1996),
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ABD’de doktorasını tamamladı (2002).
Yardımcı doçent (2004), doçent (2006)
ve profesör unvanı aldı (2013). Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliğinin yanı sıra dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerinde bulundu
(2008-2012). Hâlen Sakarya Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır. Robotik, bilgisayar görmesi,
zeki tabanlı kontrol ve zeki optimizasyon
konularında çalışmaktadır. Pek çok uluslararası ve ulusal hakemli dergide yayımlanan makaleleri, uluslararası bilimsel
toplantılarda sunulan bildirileri ile uluslararası müşterek yazarlı kitaplarda yazdığı bölümler bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

KÖKSAL, ASIM CÜNEYD
Yazar (Ankara, 10 Ekim 1976-). Aslen
Kayserili olup Mustafa Âsım Köksal’ın
torunudur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (1999).
“Hanefî Usûlcülerinin Elfaz Taksimindeki Metodları” başlıklı teziyle yüksek
lisansını (2001), “Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle de aynı
üniversitede doktorasını (2007) tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve
genel yayın yönetmenliği yaptı. İstanbul
Araştırma ve Eğitim Vakfında (İSAR)
yönetici ve akademik koordinatör olarak
vazife yaptı. İSAR ve diğer bazı kurumlarda fıkıh ve fıkıh usulüne dair dersler
verdi. 2012 yılında yardımcı doçent, 2014

yılında da doçent unvanını aldı. Hâlen
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam
Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Eserleri: Telif: Mustafa Âsım Köksal:
Hayatı ve Hatıraları (2000); Fıkıh
Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (2008);
Osmanlı Anayasasına Dair (2014).
Tercüme: E. J. W. Gibb, Osmanlı Şiiri
Tarihine Giriş (İngilizce’den çeviri),
(1999); Ahmed el-Alâvî, Allah’a Yakarış
(Arapça’dan çeviri), (2004); Hamid
Algar, Nakşibendîlik (İngilizce’den çeviri
ve yayına hazırlama), (2007); Gazâlî,

Yol, Bilgi ve Varlık (Mişkâtü’l-Envâr,
Eyyühe’l-Veled ve Ledünnî İlim Risalesi, Arapça’dan çeviri), (2007); Mevlânâ,
Aşk Şehri (Divan-ı Kebîr’den;
Farsça’dan çeviri), (2010).
Yayına hazırlık: Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, Elmalılı M. Hamdi
Yazır (Murat Kaya ile birlikte), (1997); M.
Âsım Köksal’ın yazdığı kitapları; Pakistan Konferansları (1999); Ahiret Yolculuğu (1999); İslamiyet ve Hıristiyanlık
Hakkında İki Risale (2000), Ahmed
Kuddusî (2001); Efendimiz ve Yolu
(2003); aynı kitap, Hz. Muhammed’i
Hissetmek: Efendimiz’in Yolu ve Daveti ismiyle (2010), İmandan İhsana: Din,
Tasavvuf, Tarih Yazıları (2004); Entelektüel Bağımlılığı Aşmak- İlim Geleneğimiz Üzerine Araştırmalar, (ed.), (2.
Genç Akademisyenler Buluşması Sempozyumu Kitabı), İstanbul 2009; M. Akif
Ersoy, Kur’an Meali, (Recep Şentürk’le
birlikte) (2012); Şehzade Korkud,
İslam'da Ganimet ve Cariyelik Bölüm
Adı: (Giriş) (2013).
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KÖKSAL, FEYYAZ
Kayseri milletvekili, inşaat yüksek
mühendisi, yazar (Kayseri/İncesu,
1920-Alanya, 5 Haziran 1988). Kayseri
Lisesini bitirdi (1938). Devlet müsabaka
imtihanını kazanarak İsviçre Zürih Federal Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde okuma hakkı elde etti (1938). İsviçre
Zürih Federal Teknik Üniversitesi İnşaat
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Fakültesini birincilikle bitirdi (1943).
İsviçre Federal Su Laboratuvarlarında
asistan olarak araştırmalarda bulundu
(1943-1944). Yurda dönerek MTA Enstitüsü ile Ereğli Kömür İşletmelerinde
çalıştı (1944-1945). Yedek subaylığını
MSB İnşaat Dairesi başkanlığı Deniz
İnşaat Şubesi kısım şefi olarak yaptı
(1945-1946). İnşaat müteahhitliği ve inşaat malzemesi ithalatçılığı yaptı. Türk
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı,
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 2. başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü İnşaat Hazırlık Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. TBMM Kurucu Meclisi
Odalar Temsilciliği yaptı. (06.01.196125.10.1961) XIII. Dönemde Adalet
Partisi’nden Kayseri milletvekili seçildi
(1965-1969). Deniz kazası sonucu
Alanya’da vefat etti. Evli ve üç çocuk
babasıydı.
Eserleri: Batı’da, Mustafa Kemal’de,

Modern Fizik’te, Kur’ân’da Siyaset
(Ankara 1984); Siyaset, Krizsiz Modern
Demokrasi (1985).

Kaynakça: IŞIK, TEKAA, C. 6, s. 2265; Menderes Çınar, TPT TBMM-XIII. Dönem (19651969), s. 1966.
ERDOĞAN MURA

M. Fatih Köksal

KÖKSAL, MEHMET FATİH
Öğretim üyesi, eski Türk edebiyatı uzmanı (Kayseri/ Talas, 30 Temmuz 1960-).
Sarız Lisesini (1978-1979) ve Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1987-1988). Osmaniye ve Kayseri’de sekiz yıl öğretmenlik yaptıktan
sonra 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesine Eski Türk Edebiyatı araştırma
görevlisi olarak girdi. Aynı yıl içinde
Erciyes Üniversitesinde yüksek lisansını
tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde
başladığı doktora eğitimini “Edirneli
Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir (İncelemeTenkitli Metin)” adlı çalışmasıyla tamamlayarak 2001 yılında doktor unvanını
aldı. 2002’de Gazi Üniversitesi (2006
yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi)
Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yardımcı
doçent olarak atandı. 2004 yılında
doçent, 2010 yılında profesör oldu.
Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi ola-

rak çalışmaktadır. Adı geçen bölümün
başkanlığını ve Rektörlüğe bağlı Ahilik
Kültürünü Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürüttü (2002-2009).
1987 yılında Kayseri Haber Gazetesi’nde
haftada bir gün yayımlanan Kayseri’de
Kültür-Sanat ekini 16 sayı çıkardı. Şiirleri ise başta Osmaniye’de yayımlanan
Güneysu olmak üzere, Türk Edebiyatı,
Mina, Nilüfer, Bizim Ocak, Divit-Sanat,
Erciyes, Bizim Gençik ve Berceste dergilerinde; ayrıca çeşitli dergilerde 100
civarında bilimsel makale ve tebliği,
muhtelif ansiklopedilerde 200’e yakın
maddesi yayımlandı. Ahilik Araştırmaları Dergisi’nin genel yayın yönetmenidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: Osmanlı Toplumunda Sadat-ı

Kiram ve Nakibüleşraflar- Ahmed Rif’at
Devhatü’n-nukabâ (H. Yüksel’le beraber), (1998); Kayserili Divan Şairleri
(1998); Yenipazarlı Vâlî – Hüsn ü Dil
(2003); Dervîş Hayâlî – Ravzatü’envâr
(2003); Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları,
(2005); Sana Benzer Güzel Olmaz –
Divan Şiirinde Nazire (2006); Ahi Evran
ve Ahilik, (2006); Kırşehir Müzesindeki
Ahilik Belgeleri (O. Kurtoğlu, H. Karaköse, Ö. Şenödeyici ile beraber) (2008);
Klâsik Dönem Osmanlı Nesri (C. Okuyucu ve A. Kartal’la beraber) (2011);
Mevlid-nâme (2011); Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, (2012); Edirneli
Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir (İnceleme
Tenkitli Metin), (2012); Menemenlizade;
Ana Kaynaklarıyla Türk Ahiliği; AhilikFütüvvet Yazıları (2015); Mehmet Tâhir
Osmanlı Edebiyatı –Belâgat, (Vedat Ali
Tok’la birlikte) (2013).
Editörlüğünü yaptığı eserler: Diriözler
Armağanı - Prof. Dr. Meserret Diriöz ve
Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, (ed.
Ahmet Naci Baykoca ile birlikte) (2003);
GÜ I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 2 Cilt, (ed.), (2004);
II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, (ed.), (2004); I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (ed.),
(2008); I. Uluslararası Ahilik Kültürü
ve Kırşehir Sempozyumu Bildirileri
Kitabı, 3 Cilt, (Ortak ed.), 2011.
YAYIN KURULU

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

KÖKSAL, MUSTAFA ÂSIM
İslam tarihi âlimi, yazar (Develi, 1913Ankara, 1998). Annesi Döne Hanım,
babası Hâfız Mehmed Edip Efendi’dir.
Büyük dedelerine nispeten “Pir Velioğulları” diye bilinen bir aileye mensuptur. İlk
tahsilini Develi Merkez Numûne Mektebinde ikmal ettikten sonra (1927) Kayseri
Lisesi ve Erzurum Askerî Lisesinin imtihanlarına girip başarılı olduysa da çeşitli
imkânsızlıklar sebebiyle bu okullara
devam edemedi. Bunun üzerine Develi
Müftüsü İzzet Efendi’nin medrese derslerini takip etti. Bu arada Develi Ticaret ve
Sanayi Odası başkâtipliğine tayin edildi
(1928). Oda’nın lağvına yakın bir zamana
kadar burada görev yaparak Haziran
1930’da buradan ayrıldı.
Bu yıllarda hissettiği bilgi açlığını tatmin
etmek için yoğun bir okuma faaliyetine
girişti. Dinî ilimlerde yüksek tahsil yapmak için Mısır’a gitme yollarını araştırdıysa da muvaffak olamadı. Bunun üzerine 1933’te Ankara’ya geldi. Aynı yıl
Diyânet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kitâbet (kâtiplik) müsâbaka imtihanına girerek 35 kişi arasından birinci oldu.
Emekli olacağı 1964 yılına kadar ilk
Diyânet Reisi Rıfat Börekçi’den itibaren
sırasıyla Şerefeddin Yaltkaya, Ahmed
Hamdi Akseki, Eyyüb Sabri Hayırlıoğlu,
Ömer Nasuhi Bilmen ve Hasan Hüsnü
Erdem’le birlikte çalıştı. 31 yıl boyunca
sırasıyla Başkanlığın evrak kitabeti
memurluğu, tahsis memurluğu, sicil şefliği, yazı işleri müdürlüğü, yayın müdürlüğü, Hayrat Hademesi İşleri müdürlüğü,
Zat İşleri müdür vekilliği ve en sonunda
da Müşâvere ve Dînî Eserleri İnceleme
Kurulu aza başmuavinliği görevlerinde
bulundu. Memuriyeti sırasında özellikle
ikinci Diyânet İşleri Başkanı Şerefeddin
Yaltkaya’nın takdirini kazanarak onunla
yakın bir iletişim içinde bulundu.
M. Âsım Köksal, ezberlercesine okuduğu
Safahât’tan etkilenerek 1927’den itibaren
dinî manzumeler yazmaya başlamış ve
böylelikle yazarlık hayatına edebiyat
yoluyla adım atmıştır. Diyânet memuriyeti esnasında tanışmış olduğu (1951)
Kâdirî meşâyihinden İskilipli İbrahim
Edhem Gerçekoğlu’nun (1887-1963)
vefatına kadar 12 yıl boyunca yakınında

Mustafa Âsım Köksal (C. Köksal Arşivi)

bulundu, kendisinden feyz ve icâzet aldı,
onun yegâne halifesi oldu.
En önemli eseri olan İslam Tarihi’ni
yazabilmek için kendi arzusuyla emekli
olduğu 1964 yılından sonra zamanının
büyük bölümünü telif çalışmalarına tahsis etti. Bu usulünü vefatına kadar sürdürdü. 28 Kasım 1998’de dokuz gün
süren bir rahatsızlıktan sonra Ankara’da
vefat etti ve Bağlum Kabristanı’na defnedildi.
Yazdığı eserlerin yanı sıra İslamı, kişiliğinde samimi bir şekilde temsil eden bir
maneviyat önderi olarak tanınmış, bu
sebeple Türkiye Müslümanlarının son
devirde güvendikleri ve kendisine başvurdukları bir İslam âlimi konumunda
bulunmuştur. Özellikle emekli olduğu
dönemde herkese açık olan kapısı sayesinde tebliğ ve irşad faaliyetini vefatına
kadar sürdürmüştür.
İlmî çalışmalarının büyük bölümünü Hz.
Peygamber dönemine tahsis etti. Tarihçilik anlayışı; tarihî bir dönemin anlatımında fazlaca tasarruf ve kısaltma yoluna
gitmemek, kaynaklarda kısa geçilmiş
veya müphem bırakılmış noktalarda
şahsî görüş ve düşünüşlerle araya girmek
yerine, buradaki boşlukları uzun araştırmalar yaparak elde edilen bilgilerle doldurmak gibi esaslara dayanır. Nitekim
kendisi, bu anlayışına uygun olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ilk Müslümanların Dârü’l-Erkam’a giriş tarihi, Hz.
Ömer’in ve Amr b. Abese’nin Müslüman
oluş sırası ve bunun gibi bazı konular
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hakkında birçok kaynak ve eserde aktarılan bilgilerin geçersiz olduğunu ortaya
koymuştur. Kendisinin ilmî anlayışında
dikkat çeken bir başka özellik, asırlar
önce yaşamış dahi olsa haksızlığa uğradığını düşündüğü bir ilim adamının itibarını iade etmekteki gayretidir. Hakkında
Ahmed b. Hanbel’in “kezzab” (çok yalancı) demiş olduğu ve rivayet ettiği bir
hadise Makdisî ve ona dayanarak İzmirli
İsmail Hakkı’nın mevzû damgasını vurduğu Vâkıdî (Ö. 207) hakkında yazmış
olduğu satırlar, bunun en göze çarpan
örneklerinden birini teşkil eder (bk.
İslam Tarihi, 1987, C. I, s. 13-15).
Eserleri: İslam Tarihi-Hz. Muhammed
Aleyhisselam ve İslamiyet: En önemli ve
en hacimli eseridir. Diyanet İşlerinden
emekli olduğu 1964 yılında üzerinde
çalışmaya başladığı bu eser tamamlanana kadar cilt cilt yayımlanmıştır. Eserin
öncelikle bir cilt Mekke Devri, bir cilt de
Medine Devri olmak üzere iki ciltlik bir
özet, sonra da geniş şekliyle yazılması
tasarlanmış olmakla birlikte bir ciltlik
Mekke Devri yazılıp yayımlandıktan
(1966) sonra müellif ilk düşüncesinden
vazgeçerek Medine Devrini -Hz.
Peygamber’in Medine’deki her ikamet
senesi için bir cilt olmak üzere- on bir
ciltlik geniş şekliyle kaleme almış, eser bu
şekilde 1980’de tamamlandıktan sonra
tekrar Mekke Devri’ne dönerek bu dönemi de altı cilde çıkarmıştır. Hayatının son
senelerinde İslam Tarihi’ni yeniden gözden geçiren M. Âsım Köksal, eseri sekiz
cilt olarak baştan kaleme almış ve eser bu
şekliyle vefatından sonra yayımlanmıştır
(1999). Türkçedeki en geniş siyer kitabıdır. İslam Tarihi’nin 1983’de Pakistan’da
açılmış olan uluslararası “Sîretü’n-Nebî”
yarışmasında dünya birinciliği almış
olması, eserin tanınması ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.
Diğer eserleri: Caetani’nin İslam Tarihi’ndeki İsnat ve İftiralara Reddiye (İlk
baskı: 1961; İslam Tarihi’nin yedinci cildi
olarak çeşitli baskılar); Peygamberler
(1990); Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası
(1979); Peygamberimiz (1944); Armağan
(1939); Peygamberler (1941); Ezanlar
(1946); Gençlere Din Kılavuzu (1946);
İslam İlmihali (1954); İlkokul Dördüncü

Sınıflar İçin Din Bilgisi I ve II (1949);
Tevbe (1958); Bir Amerikalının 23 Sorusuna Cevaplar (1956); Hıristiyanlık
Propagandası Münasebetiyle Bir Açıklama (1963); Dînî ve Ahlâkî Sohbetler
(1981); Hak Âşıkı, Büyük Mürşid Ahmed
Kuddûsî (k.s.) (1983); Pakistan Konferansları (1999); Kitab ve Sünnet (1994);
Ahiret Yolculuğu ve Diğer Şiirler
(1999).
Yayımlanmamış eserleri: Türkçe Ezan
Meselesi, Şeyh Bedreddin, İlmiye
Sâlnâmesi Zeyli, Şeyhülislamlar, Nasreddin Hoca’nın Latifeleri, M. Hamidullah’ın
İslam Peygamberi Hakkında.
Ayrıca Diyanet aylık ve üç aylık ilmî dergilerinde, İslam ve Hakses mecmualarında yayımlanmış çeşitli konulara dair çok
sayıda makalesi mevcuttur. Evli ve yedi
çocuk babasıydı.
Kaynakça: M. Âsım Köksal’ın kendi kaleme
aldığı 25 sayfalık basılmamış tercümeihâli; M.
Âsım Köksal’ın Diyanet İşleri Başkanlığında
bulunan sicil dosyası; A. Cüneyd Köksal, M.
Âsım Köksal, İstanbul 2007; A. Cüneyd Köksal,
“Dedem Mustafa Âsım Köksal”, Altınoluk, S.
155, İstanbul 1999; A. Cüneyd Köksal, “Kutlu
Tarihe Adanan Bir Ömür”, Tarih ve Medeniyet,
S. 58, İstanbul 1999; A. Cüneyd Köksal, “Bir
Peygamber Âşığı”, Tarih ve Düşünce, S. 6,
İstanbul 2000; M. Âsım Köksal, “Kaybettiğimiz
Kâmil İnsan İbrahim Edhem Gerçekoğlu’nun
Mezarı Başında”, Diyanet İlmî Dergi, C. 2, S.
3-4; Kâmil Şahin, “Mustafa Âsım Köksal Hayatı
ve Eserleri”, Diyanet İlmî Dergi, C. 35, S. 2,
Ankara 1999.
A. CÜNEYD KÖKSAL

KÖROĞLU, HÜSEYİN
Yazar, avukat (Kayseri, 1942-). İlkokulu
Hisarcık’ta bitirdi (1954). Kayseri Lisesinin orta (1958) ve lise kısmından mezun
oldu (1962). Develi ilçesi Çukuryurt Köyü
İlkokulunda öğretmen vekilliği görevinde
bulundu (1963-1964). İstanbul Hukuk
Fakültesinden mezun oldu (1968). 1971
yılında avukatlık yapmaya başladı. Sümer
Lisesinde tarih, Akşam Lisesinde fizik,
Kayseri Kız Meslek Lisesinde biyoloji,
Hisarcık Ortaokulunda sosyal bilgiler
öğretmenliklerinde bulundu (1968-1972).
MHP’den milletvekili adayı oldu (1973).
Kayseri Barosunda denetim ve yönetim
kurulu üyeliği yaptı. 1986’da avukatlık
mesleğinden emekli oldu. Hâlen arıcılık
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işleriyle uğraşmaktadır. Evli ve dört çocuk
babasıdır.
Eserleri: Balarılarından Pırıltılar
(2009); Bal Arılarında Verimlilik İlkeleri (2011); Döneriz Döndüğümüze
(2014).
ALİM GERÇEL

KÖSE, ABDULLAH
Bağlama sanatçısı, müzisyen (Kayseri,
1971-). Aslen Doğu Türkistan Uygur
Türklerindendir. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Küçük yaşlarda bağlama ile tanıştı. Müzik eğitimine
1987 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği
Bölümü’ne girerek başladı. Dört yıl süren
konservatuvar eğitimini tamamlayarak
mezun oldu (1991). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim
Bölümü Çalgı Ana Sanat Dalı’nda lisans
eğitimini (1991-1995), İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sosyal Bilimler Enstitüsünde
“Uygur Türklerinde Müzik” çalışmasıyla
yüksek lisansını tamamladı (1997-2000).
Eğitimci olarak çeşitli kurumlarda görevler aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye
Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nde bağlama dersleri öğretim görevliliği, Türk halk müziği korosunda bağlama ve tar sanatçılığının yanında Türk
halk müziği koro şefi olarak görev aldı.
İstanbul Doğu Türkistan Göçmenler
Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Doğu
Türkistan Dayanışma Derneğinde idarecilik görevlerinde bulundu. Uygur çalgılarından dutar, rebap ve tamburu öğrendi. Doğu Türkistan’dan gelen Uygurların
Türkiye’ye taşıdığı müzik kültürünü inceleyerek ve repertuvarını notaya alarak ilk
çalışmalarına başladı. 1991 yılında Rahmi
Oruç Güvenç tarafından kurulan TÜMATA grubu ile tanışarak uzun yıllar bu
grupla beraber çalıştı. Bu çalışmalar
esnasında sadece Uygur müziği değil,
Orta Asya Türkleri müzikleriyle tanışma
ve araştırmalar yapma imkânı buldu.
TÜMATA ile yurt içi ve yurt dışı birçok
konserde yer aldı. Anadolu Türk halk
müziği ve Uygur halk müziğinden örnekler sunarak seminerler verdi. 1995 yılında
Gül Çimen adlı Uygur halk müziğinden

KÖS

/ 265

oluşan ilk kasetini çıkardı. İstanbul’da
özel bir radyoda “Müzik Dostları” adlı
programı hazırladı ve sundu.
2004 yılında “Kam Müzik Yapım” adlı
müzik şirketini kurdu.
Albümleri: (Emrah Fidan’la beraber)
Anadolu’dan Asya’ya Bir Nefes 1;
(Emrah Fidan’la beraber) Anadolu’dan
Asya’ya Bir Nefes 2; Uygur Halk Müziği; Gülçimen; Hoşça kal
Kaynakça: Mehmet Kınık, Kayseri’de Halk
Müziği ve Kayseri Türküleri, Ankara 2011, s.
85-86.

MEHMET KINIK

KÖSEDAĞ, MEHMET SENA
Gazeteci (Ağrı/Eleşkirt, 1 Haziran 1979-).
İlk, orta, lise ve üniversite tahsilini Kayseri’de tamamladı. Halkla ilişkiler alanında
yüksek lisans, gazetecilik alanında doktora yaptı. Gazeteciliğe üniversite eğitimi
sırasında, Kayseri Gündem gazetesinde
başladı (1976). Muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü görevlerinde
bulundu. Bazı ulusal gazetelerin Kayseri
temsilciliğini yürüttü. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçildi (20042006). 2006 yılında Kayseri Anadolu
Haber gazetesini devralarak, sahiplik ve
genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
Farklı yıllarda Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinde gazetecilik, Mustafa
Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunda
iletişim alanında derslere girdi. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

Mehmet Sena Kösedağ

YAYIN KURULU

KÖSEDAĞ, METİN
Gazeteci (Ağrı/Eleşkirt, 1977-). Gazeteciliğe başladığı Kayseri Anadolu Haber’de
1999 yılına kadar bulundu. 2000-2004
yılları arasında Kayseri Star Haber,
2004-2006 yılları arasında Kayseri
Maç gazetesinde çalıştı. 2006 yılında
Kayseri Anadolu Haber gazetesini kardeşi Mehmet Sena Kösedağ ile birlikte
devralarak sahiplik ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Sarı basın kartı sahibidir. 30 Mayıs 2014 tarihinden bu yana
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı
görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
YAYIN KURULU

Metin Kösedağ
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KÖSEDANİŞMEND MAHALLESİ
XVI. yüzyıl arşiv kayıtlarında Meydan
Kapısı’na bağlı olarak kaydedilen mahallede 1500 tarihinde 24 nefer, 1520 tarihinde ise 39 nefer nüfus ikamet etmekteydi. 1570 tarihinde 49 nefer vardı. 1584
tarihli Defter’de mahalledeki nefer sayısı
57 idi. 1642 tarihli Defter’de mahallenin
ismi Danişmedlü olarak kaydedilmiştir.
Mahallede sakin olan gayrimüslimlerin
nefer sayısı 7 idi. 1834 tarihli Temettuât
kayıtlarına göre yine Köse Danişment
Mahallesi adıyla kaydedilen mahallede
26 hane nüfus ikamet etmekteydi. 1872
tarihli nüfus kayıtlarına göre Hamza,
Çeşme, Hoca, Kemerli, Ufak Çıkmazı ve
Tarak Çıkmazı olmak üzere 6 sokağı ve
27 hane nüfus vardı. Sonraki dönemlerde, bu mahallenin yerine yeni mahalle ve
semtler kurulmuştur.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 12a-12b; TD. 33,
s. 22; TD. 387, s. 200; TD. 976, s. 18; İnbaşı,
16.YBKayseri, s. 44; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009;
Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. TD. 136,
vr. 28a; MAD. 7063, s. 14; 17. Yüzyıl Kayseri
Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı,
Kayseri 2011; Temettuât Defteri (1250/1834
Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 1998, s.
234–235; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 170; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahalleleri”, KTA, s.
370–371.
MEHMET İNBAŞI

KÖSEOĞLU, MEHMET ALİ
Yazar, gazeteci (Kayseri/ Tomarza 1976).
Konya İmam-Hatip Lisesinin ardından
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler
Bölümü’nde okudu. Hasan Kuvvet ve

Ahmet Aka ile birlikte çıkardıkları Eylül
dergisinin altı sayı editörlüğünü yaptı.
Bülent Sönmez’in yönetimindeki Aşiyan
dergisinin sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Çeşitli radyolarda (Akra FM (1995), Ribat FM (19961997) kültür sanat yönetmeni ve genel
yayın yönetmeni olarak çalıştı.
Yeni Konya gazetesinde sanat sayfası
editörü, yazı işleri müdürü (1998-2000),
Hâkimiyet gazetesinde yazı işleri müdürü (2003-2007), Konya’da günlük olarak yayımlanan Memleket gazetesinde
yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni (2007-…) olarak görev yapmaktadır.
Yazı ve şiirleri Çerağ, Eylül, Aşiyan,
Mavi Kuş, Martı, Polemik, Yitik Düşler,
Tasfiye, Düş Çınarı, Yedi İklim, Dergâh,
Ardıç, Uzak Ülke, Mahalle Mektebi,
Memleket Dergi gibi dergilerde yayımlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesinin şehir kültürü dergisi
K+’nın da editörlüğünü üstlendi. Uzun
yıllar Türkiye Yazarlar Birliği Konya
şubesi başkan yardımcılığı görevinde
bulundu. 2012 yılında TYB Konya şube
başkanlığına getirildi. Hâlen bu görevini
sürdürmektedir.
Her Ayrılık Bir Aşk kitabı ile ilgili olarak
A. Vahap Akbaş, “Şairinin kişiliğine
uygun, bağırmayan, usul usul akan dizelerden oluşmuş şiirler”; Cevat Akkanat,
“Mümkün mertebe ölçülü davranıyor
Köseoğlu, boğmuyor söylemek istediğini.” yorumunu yapmışlardır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Eserleri: Nasreddin Hoca (ed.), (Albüm),
Eskişehir (2004); Her Ayrılık Bir Aşk
(Şiir), (2006); İyilik Yap İyilik Bul (ed.),
(Albüm), Konya (2012); Konya’nın Tarihî
Çeşmeleri (M. Akif Sarıkaya ile birlikte
metin yazarı) (Albüm) Konya (2012).
YAYIN KURULU

KÖSTERE NAHİYESİ bk. TOMARZA

(Fahrettin) Fahri Köşgeroğlu

Mehmet Ali Köseoğlu

KÖŞGEROĞLU, (FAHRETTİN) FAHRİ
Kayseri milletvekili (Kayseri, 1912-12
Mayıs 1974) Kemeraltı Mahallesi’nde
doğdu. Babası Osman Efendi, annesi
Mevlûde Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu
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(1938). Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri
Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına
girdi (11 Eylül 1938). Yedek Subay Okuluna girerek (1 Kasım 1938) yedek nakliyat
asteğmeni olarak mezun oldu (1 Mayıs
1939). Hatay’da kıta hizmetini tamamlayarak teğmen rütbesiyle terhis edildi (15
Aralık 1939).
Bir süre açıkta kaldıktan sonra Atatürk
Orman Çiftliği ziraat muallim adaylığına
(30 Ocak 1940), Antalya Narenciye İstasyonu asistanlığına (29 Şubat 1940), aynı
yerde öğretmenliğe ve müdürlüğe (13
Şubat 1941), Kayseri Ziraat öğretmenliğine atandı (17 Mart 1944). Kayseri’deki
görevinden istifa etti (12 Temmuz 1947)
ve siyasete atıldı. Demokrat Parti’ye girerek çalışmalara koyuldu. Bu partinin İl
İdare Kurulunda yer aldı. Bu arada iki yıl
süre ile Çocuk Esirgeme Kurumu Kayseri İli Başkanlığı yaptı. IX. Dönem (19501954) Seçimlerine katıldı ve 70 560 oyla
DP listesinden Niğde milletvekili seçildi.
Tarım Komisyonunda çalıştı. Bu Komisyonun kâtipliğinde bulundu. IX.
Dönem’den sonra yasama etkinliğine ara
verdi. Sümerbank İdare Meclisi Hükûmet
üyeliğine (23 Haziran 1955), Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Meclis üyeliğine verildi (31 Ağustos 1957). Bu
görevdeyken XI. Dönem (1957-1960)
Demokrat Parti’den Kayseri milletvekili
seçildi. Yassıada Yüksek Adalet Divanınca anayasayı çiğneme suçlamasıyla 4 yıl 2
ay ağır hapis cezası verildi. 19 Şubat
1968’de Merkez Ziraat İşleri Genel
Müdürlüğü teknik elemanlığına verildi.
Tarım Bakanlığı müşavirliğine getirildi
(30 Kasım 1970). Bu görevi sürerken
vefat etti. Evli ve dört çocuk babasıydı.
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Köşk Medrese (Hankâh) (R. Aydın)

tarikat yapısı (hankâh) olduğu kabul edilir. Birkaç kez onarılan (1963, 1988) yapı,
bir ara Vakıflar Genel Müdürlüğüne
bağlı aşevi olarak kullanılmıştır.
Kesme taştan inşa edilen yapı, eğimli bir
alanda, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve kuzey kanadı iki katlıdır. Avlusunun ortasında Eratna ailesinin
türbesi bulunmaktadır.
Köşk Medrese’nin kuzey duvarı ortasında taç kapısı mevcuttur. Ön cepheye biri
taç kapıda olmak üzere beş dikdörtgen
pencere yerleştirilmiştir. Taç kapının iki
yanındaki dikdörtgen pencerelerden
biraz daha yukarıya birer mazgal, pencere açılmıştır. İki katlı mekânın doğu ve
batı cephelerine alttaki mazgal üstteki
dikdörtgen olmak üzere ikişer pencere
yerleştirilmiştir. Dikdörtgen pencereler
yekpare taş söveli ve düz lentoludur.
Güney cephe sağır bırakılmıştır. Arka
cepheye dört, diğer cephelere üçer çör-

Kaynakça: Öztürk, TPT (1950-1954), s. 8945.
YAYIN KURULU

KÖŞK MEDRESE (HANKÂH)
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi*, Köşk Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bugün mevcut
olmayan kitabesine göre, Alâeddin Eratna* tarafından H 740 (M 1339) tarihinde
eşi Suli Paşa için yaptırılmıştır. Osmanlı
Dönemi*’nde uzun zaman medrese olarak kullanıldığından “Köşk Medrese”
olarak tanınmaktadır. Yapının aslında bir
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Köşk Medrese (Hankâh) içi (R. Aydın)

Köşk Medrese (Hankâh) planı
(çizim: S. Cirtil)
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Köşk Medrese (Hankâh) kesit (çizim: A. Gabriel)

ten yerleştirilmiş, duvarlar hafif taşkın bir
saçakla sonlanmıştır. Tonozlar üstten
kurşunla kaplanmıştır.
Taç kapıya dörder basamaklı iki kollu
merdivenle ulaşılmaktadır. Dıştan içe üç
kademeli, süslemesiz üç bordür çevreler.
Kavsarasız taç kapı nişi, sütunçelere oturan kuşatma kemeri ile sınırlandırılmıştır. Giriş kapısı basık kemeri, iki renkli taş
ile geçmeli olarak örülmüştür. Kemerin
üzerinde ise kuşatma kemeri içinde bir
sıra renkli taş geçme süslemesi bulunmaktadır.
Taç kapıdan iki kat boyunca yükselen
giriş eyvanına geçilir. Giriş eyvanının üst
kısmında taç kapıdaki dikdörtgen pencerenin bulunduğu bir sivri kemer yer alır.
Giriş eyvanın yanlarındaki dikdörtgen iki
mekân, iki katlıdır. Bu mekânlar alt ve üst
katlarda aynı olmakla birlikte alt kat düz
örtülü iken üst kat tonoz örtülüdür. Eyvanın iki yanına ikinci katlara çıkışı sağlayan merdivenler yerleştirilmiştir. Giriş
eyvanından yapının avlusuna geçilir.
Kare planlı avlu zemini, üstte köşelerde
pahlanarak sekizgene dönüşmüştür.
Avlunun etrafı zeminden yükseltilmiş

Köşk Medrese (Hankâh)-1925 (Albüm, TBMM)

revaklarla çevrilmiştir. Revaklara kuzeydeki merdivenlerle çıkılmaktadır. Batı
revağın arkasındaki bir merdivenle dama
çıkışı sağlayan duvar içindeki merdivene
ulaşılır. Ayakların taşıdığı revaklar, sivri
tonozlu ve her kenarda üçer olmak üzere
köşelere de birer gelecek biçimde, düzenli olarak yerleştirilmiştir. Bu şekilde
sekizgen revak uygulaması ile daha önce
Anadolu Türk mimarisinde karşılaşılmayan kendine özgü bir plan ortaya konmuştur.
Köşk Kümbeti
Bugün yerinde bulunmayan taç kapısındaki kitabesini Ahmed Tevhid, Halil
Edhem* ve Ahmed Nazif Efendi* yayınlamışlardır. Bu kitabeden hareketle kümbet, Alâeddin Eratna tarafından H 740
(M 1339) tarihinde eşi Suli Paşa için
Kaluyan yapmıştır. Aynı yayınlarda
Amel-i Salur bin Fera ... şeklinde yanlış
okunan bir sanatçı kitabesinden de bahsedilmiştir. Türbeye daha sonra Eratna
ailesinin diğer fertlerinden bazılarının da
defnedildiğini, H 1004 (M 1595-1596 )
yılında Kayseri sancak beyi olarak atanan
Gelibolulu Mustafa Âli’nin* Füsulü’lHall ve’l-Akd adlı eserinde verdiği bilgilerden anlamaktayız.
Avlunun ortasında yüksek kare kaide
üzerinde, sekizgen gövdeli pramidal
külahlı türbe yer alır. Türbenin cenazeliği, dört sıra mukarnas sırası üzerine ortadaki yuvarlak, diğerleri düz profilli üç
silme ile bitmektedir. Taç kapıya ulaşan
çift kollu merdivenin altında cenazelik
girişi olması gereken yerde bir mihrap
bulunmaktadır. Mihrap, beş kenarlı bir
nişe, üç sıra mukarnas kavsaraya ve süslemesiz üç bordüre sahiptir. Kaide üzerindeki sekizgen gövdenin köşeleri külaha kadar yükselen birer sütunçe ile sınırlanmıştır. Sütunçeler konik kaideye ve
üzeri sivri külah biçiminde sona eren
başlıklara sahiptir. Kaidelerde palmet ve
rumîli geçmelerden oluşan bitkisel süsleme görülür. Her kenarın cephesi taç kapı
yüksekliğindeki sağır sivri birer kemerle
hareketlendirilmiştir. Kuzeye taç kapı
yerleştirilirken diğer üç ana yöne altta
dikdörtgen, üstte mazgal pencereler açılmıştır. Pencereler sağır nişler içinde yer
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almaktadır. Mazgal pencereler üzerine
“├┴┤” biçimli birer taşçı işareti işlenmiştir. Saçak altında “Bakara Suresi”nin
285-286. ayetleri bir satır yazı şeridi olarak türbenin bütün cephesini dolaşır.
Yazı şeridinin üzerine yerleştirilen biri
pahlı biri düz silmeli saçak kornişi gövde
ile sekiz kenarlı piramidal külahı ayırır.
Türbenin kuzey kenarındaki taç kapının
üst yarısı süslenmeden düz olarak bırakılmıştır. Taç kapıda kapı açıklığı ve
kuşatma kemeri iç alınlığı yenilenmiştir.
Diğerleri kuşatma kemeri üzengi seviyesine kadar on kollu yıldızların yarısının
işlenmesi suretiyle oluşturulmuş geometrik süslemelidir. Taç kapı, yarı yüksekliğe
kadar süslemeli bir bordürle çevrilmiştir.
Silindirik sütunçeler doğudaki zikzakların oluşturduğu bir geometrik motifle, alt
kısımları ise tahrip olmakla birlikte zencerek motifi ile süslenmiştir. Batıdaki
sütuncuğun ise kalan kısımlarından zencerekle bezendiği görülmektedir. Taç
kapı köşeliklerine bordürün altına gelecek biçimde birer kabara ile bunların
arasına daha büyük olmak üzere başka
bir kabara yerleştirilmiştir. Geometrik
geçmeli oldukları anlaşılan kabaralar
tahrip olmuştur. Giriş kapısı ve üstündeki kuşatma kemeri ile çevrili bölüm yenilenmiştir. Burada süsleme veya kitabenin
olması gerektiği, benzer yapılardan yola
çıkarak söylenebilir.
Bugün türbe mescidinin zeminine taş
döşenmiş ve ortasına sembolik bir lahit
yapılmıştır. Türbenin üzeri merkezinde
bir kabara bulunan sekiz dilimli bir
kubbe ile örtülüdür. Türbenin içindeki
Eratna ailesinden sadece Alâeddin Ali
Bey’in mezar taşının bir tanesi Kayseri
Müzesi’ne konulmuştur. Diğer mezar
taşları veya sandukalarını 1906 yılında
Kayseri mutasarrıfının başka bir inşaatta
kullandığını Halil Edhem aktarmaktadır.
Halil Edhem Bey’in kitabeden yanlış
aktardığı mimar ismi ile Kayseri Emir
Şahap Türbesi* ve Bünyan Ulu Camii*
mimar kitabelerindeki isimlerin benzemesi aynı mimar olduğunu göstermektedir. Bu mimarın ismi Anadolu Selçuklularındaki Kaluyan gibi İlhanlı-Eretna
Döneminin resmi mimarı Kaluyan bin
Kara Bula'dır.

Köşk Medrese (Hankâh) restitüsyon (çizim: A. Gabriel)

Osmanlı arşivlerinde 1530 tarihinde
medrese olduğu, Kayseri Şer’iyye
Sicilleri’nden 1067/1656 tarihinde medrese mi hankâh mı olduğu konusundaki
bir anlaşmazlık neticesinde şer’i mahkemenin 2 Zilkade 1067 tarihinde hankâh
olduğuna dair aldığı karar ilamının deftere işlendiği belirtilmiştir. Bir başka
Şeri’yye Sicili’nde vakıflarından bazılarının XVIII. yüzyılda elden çıkarak Kayseri ayanlarından Zennecizadeler*’in
kontrolüne geçtiği anlaşılmaktadır.
Medrese mimarisine uymayan yapı,
“ribat”, “hanikâh”, “tekke-zaviye “olarak
değerlendirilmiştir. Türbe inşa edildiğinde ona bir de dervişler hücresi eklediği ve
türbenin muhafazasının onlara emanet
edildiği belirtilir.
Köşk Hankâhı bu plan şekli ile Anadolu’da bilinen tek tarikat yapısı örneğidir.
Gerek planı gerekse işlevsel olarak en
yakın benzeri XV. yüzyıl kayıtlarında geçtiği belirtilen Develi Havadan Köyü Şeyh
Hacı İbrahim Tekkesi*’dir. Anadolu’da
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kuşatma duvarı ile çevrili olması ile benzer bir yapı Tercan Mama Hatun
Türbesi’dir.
Kaynakça: Ankara Etnografya Müzesi No: 120,
66, s. 117, 143; BOA, 387 Numaralı MVAD, s.
217, Sıra 14-22; BOA, 387 Numaralı Muhâsebe-i

Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530)
I -Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende,
Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livâları
(Dizin ve Tıpkıbasım), Ankara 1996, s. 221222; Ahmed Tevhid, “Beni Eratna”, Tarihi
Osmani Encümeni Mecmuası, Sene: V, Numara: 25, İstanbul 1330, s. 13-22; Halil Edhem,

Kayseriyye Şehri, Mebaniyi İslamiyye ve
Kitabeleri -Selçuki Tarihinden Bir Kıta, İstanbul 1334, s. 109-116; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 101-103; Gabriel, A., Monuments Turcs
d’Anatolie I, Paris 1931, s. 67-70; A. Cemal,
Kayseri, İstanbul 1932, s. 74-75; E. Diez, O.
Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1955, s. 70; L.A.
Mayer, Islamic Architects and Their Works,
Geneva 1956, s. 84; S. Eyice, “İki Türk Abidesinin Mahiyeti Hakkında Notlar: İznik Nilüfer
Hatun İmareti ve Kayseri Köşk Medresesi”, Yıllık Araştırmalar Dergisi II, Ankara 1958, s.
110-112; aynı müellif, “Türk Mimari Abideleri III:
Kayseri’de Köşk Medrese”, Bilgi, C. 11, S. 129,
İstanbul 1958, s. 7-8; M. Akok, “Kayseri’de Tuzhisarı, Sultanhanı, Köşk Medrese ve Alaca Mescid Diye Tanılan Üç Selçuklu Mimari Eserinin
Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. XVII-2,
Ankara 1969, s. 5-41; Ü. Ü. Bates, The Anatoli-

an Mausoleum of the Twelfth, Thirteenth and
Fourteenth Centuries, Michigan 1970, s. 174176; M. Sözen, (vd.), Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul 1975, s. 113; S.
Dilaver, Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mima-

risinde Avlu Gelişimi, Trabzon 1976 (KTÜ.

İnşaat-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü), s.
110; A. I. Doğan, Osmanlı Mimarisinde Tarikat

Yapıları Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yapıları, İstanbul 1977, s. 72-77;

K. Göde, “Kayseri’de Bulunan Eretna Oğulları
Yapıları”, Erciyes, S. 56, Kayseri 1982, s. 29-31;
M. Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler
Devri Binalarında Bulunan Tasçı İşaretleri”,
Türk Etnografya Dergisi, S. XVII, Ankara
1982, s. 79-108; aynı müellif, “Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve
Mezar Taşları”, Tarih Dergisi, S. 34, İstanbul
1984, s. 507-510; aynı müellif "Kayseri Köşk
Medresesinin Hankâh (Buk'a) Olduğu Hakkında
1657 Yılında Alınan Mahkeme Kararları", VI.

Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve
Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002)
Bildiriler (Ed. M. Denktaş, Y. Özbek, A. Sağı-

roğlu Aslan), Kayseri 2002, s. 259-279; O.
Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1984, s. 202203; Z. Sönmez, Başlangıcından 16. Yüzyıla

Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde
Sanatçılar, Ankara 1989, s. 329-334; N. Şaman,
T. Yazar, “Kayseri Köşk Hanikahı”, Vakıflar
Dergisi, S. XXII, Ankara 1991, s. 301-314; O. C.
Tuncer, Anadolu Kümbetleri -Beylikler ve
Osmanlı Dönemi, C. 3, Ankara 1992, s. 14-20;
Erkiletlioğlu, KT, s. 183-184; Yeğen, KTE, s.
94-95; A. Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı
Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara 1998, s. 251-268; S. Cirtil,
“Eratna Beyliği Mimarisi”, (SÜ Sosyal Bilimler
Ens. Basılmamış Doktora Tezi), Konya 2001, s.
102-116; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 277-278; A.
Durukan, “Köşkmedrese”, DİA, C. 26, İstanbul
2002, s. 282-283.
SAİM CİRTİL

1657 YILINDA KAYSERİ’DE ŞEYHLER VE MÜDERRİSLER DAVASI
Tekke şeyhleri ile medrese müderrisleri arasında sık sık ihtilaflar olmuş ve bunlar bazen çok ileri
boyutlara kadar ulaşmıştır.
Benzer bir ihtilaf 1557 yılında Kayseri’de ortaya çıktı. Köşk Medresesi* diye bilinen yapının medrese
mi tekke mi olduğu hakkındaki farklı görüşler mahkemeye intikal etmiştir.
Köşk Medrese, Eretna Devleti’nin kurucusu Alâeddin Eretna* tarafından, 1349 yılında ölen hanımı
Suli Paşa için ortada bir kümbet-türbe, bunun etrafında ön cephede iki katlı dergâh, diğer cephelerde
revaklardan oluşan bir yapı olarak yaptırılmıştır. Ortadaki kümbete daha sonra Alâeddin Eretna’nın
kendisi ve çocukları defnedilerek burası Eretna sultanlarının anıt kabri olmuştur.
Alâeddin Eretna, hanımının türbesi etrafında burasını Evhadüddin-i Kirmanî*’ye bağlı Evhadiyye
Dervişlerine* tekke olarak yaptırmıştır. Şimdi kaybolan binanın kitabesinde binadan “buk’a” (hangâh,
tekke-zaviye) olarak bahsedilmektedir. Ancak bina daha sonra medrese olarak kullanılmaya başlanmış ve bu husus 1657 yılında mahkemeye intikal etmiştir.
Bu tarihte Kayseri’de medfun büyük mutasavvıflardan Şeyh İbrahim Tennuri* evladından Şeyh
Kasım İstanbul’a, devlete müracaatla binanın hangâh (tekke) olduğu hâlde medrese olarak kullanıldığı, elindeki (şimdi kaybolmuş) vakfiye gereğince geri hangâha çevrilmesi ve vakfiye gereğince kendisine teslimi gerektiği hakkında şikâyette bulunmuştur. Bunun üzerine Şeyhülislam’ın görüşü alındık-
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tan sonra Kayseri kadısına gönderilen hükümle şikâyetin haklı görüldüğü, binanın hangâh (tekke)
olması gerektiği bildirilmiştir.
Medrese olarak kullanılan binanın aslında tekke (hangâh) olup orijinal vakfiyesine göre şeyhliğinin
de kendisine ait olduğunu ileri süren Şeyh Kasım’ın iddiası yerinde görülmüştür. Bina, onu medrese
olarak kullanan Müderris Abdürrezzak Efendi’den alınıp eksiksiz olarak kendisine teslim edilmek
üzere padişah fermanı alınmıştır. Buna rağmen konuyu ayrıca aydınlığa kavuşturmak için Kayseri
Mahkemesinin 13 Ağustos 1657’de bilirkişilerle şahitler huzurunda yaptırdığı keşif üzerine almış
olduğu karar (sadeleştirilmiş hâliyle) şöyledir:
“Kayseri şehri haricinde bulunan merhum Şeyh Evhadüddin-i Kirmanî’nin sufileri (dervişleri) için
bina olunan Köşk Hangâhı, diğer ismiyle Melik Eretna Hangâhı’nın şeyh ve mütevellisi olan Şeyh
Mehmed Efendi oğlu Seyyid Şeyh Kâsım Efendi’nin kanuni vekili olan meşhur müderrislerden Seyid
Abdüsselam Efendi oğlu Seyyid Abdülbaki Efendi (bunlar Şeyh İbrahim Tennuri evladından İstanbul’da kadılık yapmış zatlardır) mahkememize gelerek şu ifadede bulunmuştur: “Adı geçen hangâh
üç yüz on dört seneden bu ana kadar asıl vakfiyesi ve defter kayıtları gereği buk’alık (tekke) olarak
kullanılagelmiş iken Abdürrezzak Efendi adındaki müderris, medrese olarak kullanmaya başlamış ve
böylece adı geçen şeyhe (Kasım Efendi) haksızlık etmiş olduğundan durumun tespiti ile karara bağlanması talebimdir.” demesi üzerine hâkim olarak ben ve karar altında isimleri yazılı bilirkişiler adı
geçen hangâh’a gidilmiştir. Binanın bir hangâh, içinde bir mescit, bir halvethâne ve dervişlerin kaldığı dört göz hücreden ibaret olduğu, burasının medrese olmadığı, kapısı üzerindeki kitabede (şimdi
kaybolmuş) “Bu şerefli mübarek buk’a (tekke) Emir Eretna -adaleti devamlı olsun- tarafından
yaptırıldı.” diye yazılmış olduğu heyet tarafından görülmüştür. İsimleri yazılı olan heyet, burasının
eskiden beri hangâh olduğu, medrese olduğuna dair bir bilgilerinin bulunmadığı ifadesinde bulunmuşlardır. Nihayet burasını medrese olarak kullanan Müderris Şeyh Abdürrezzak Efendi de mahkemeye gelerek binanın hangâh olduğunu kabul ettiğini bildirmiş ve bina Şeyh Kasım’a teslim edilmiştir. Bütün bunlara rağmen kısa süre sonra bina tekrar medreseye çevrilmiş ve faal olduğu XX. yüzyılın
başına kadar da bu şekilde gelmiştir.
Aynı yıllarda Kayseri'de genel olarak meydana gelen tekke-medrese, şeyh-müderris mücadelelerinde
halkın desteği ile şeyhler baskın çıkmış ve medreselerin bir kısmı kapatılmış ise de Kayseri'ye gelip
yerleşen ulemadan Ali Nisari* (Ö 1698) duruma el koyup tekkeleri ve şeyhleri bertaraf ederek medrese eğitimini yeniden ihya etmiştir.
		

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KÖŞKER, SAMİ
Yazar (Kayseri/Yahyalı, 1955-). İlk ve
ortaokulu bitirdikten sonra Develi Lisesinden mezun oldu (1973). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde iki yıl
okudu. Sağlık Bakanlığında memur olarak göreve başladı (1976). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Genel Türk Tarihi Bölümü’nü bitirdi
(1982). Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Kars Cumhuriyet Lisesine tarih
öğretmeni olarak atandı (1985). Sırasıyla
Yahyalı İmam-Hatip Lisesi, Yahyalı Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi
ve Yahyalı H. H. Arıkan Teknik EML’de
öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tarih dalında yüksek lisans eğitimini
tamamladı (1994).
Eserleri: Her Yönüyle Yahyalı (1993);
Türk Kültürü Açısından Yahyalı (1997).
S. BUHANETTİN AKBAŞ

KÖŞKERLİ CAMİİ
Yukarı Develi’de Güney Mahallesi, Köşkerli Camisi Sokağı’nda bulunan caminin kuzey cephesi üzerinde yer almaktadır. Cami günümüzde geçirmiş olduğu
tadilatlar neticesinde orijinalliğini tamamen kaybetmiştir. Orijinal yapıdan geriye sadece giriş kapısı üzerinde yer alan ve
büyük tahribata uğramış bir kitabe kalmıştır. Mevcut hâliyle cami, iki katlı olup
mihraba dik üç sahından oluşmaktadır.
Caminin cepheleri moloz taşla örülmüş
olup üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır.
Caminin kuzey cephesi sağır bırakılmış,
doğu ve batı cepheleri altta ve üstte açılan
üçer dikdörtgen pencere ile boşaltılmıştır. Cami eğimli bir arazi üzerinde yer
almasından dolayı güney cephenin altındaki eğimi gidermek amacıyla bir bodrum kat uygulamasına yer verilmiştir. Bu
bodrum katı aydınlatmak için güney cep-
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Köşkerli Camii (S. M. Topçu)

Köşkerli Camii planı
(cizim: S. M. Topçu)

henin alt kısmına iki adet kare pencere
açılmıştır. Güney cephede bulunan bu
pencerelerin üzerinde harim kısmını
aydınlatan altlı üstlü dört dikdörtgen
pencere ile bunların ortasına yerleştirilmiş üçgen bir pencere yer almaktadır.
Caminin kuzeybatısında bulunan tek
şerefeli minare, yapıdan 1 m uzakta olup
orijinal değildir.
Caminin son cemaat mahalline kuzey
cephenin ortasına açılan düz lentolu
kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde taş
üzerine hakkedilmiş bir kitabe bulunmaktadır. Kitabeden okunabilen kısımlar
şunlardır:

Sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât
…….bin Ömer……Mehmed….
Son cemaat mahalli 11.10x4.30 m ölçülerinde doğu-batı yönünde dikdörtgen bir
plana sahiptir. Mahallin üzeri düz beton
damla örtülmüştür. Son cemaat mahalli,
doğu ve batı cephelerinin tam ortalarına
gelecek şekilde açılan dikdörtgen iki pencere ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca harime giriş kapısının her iki yanına simetrik
olarak açılan birer pencereyle son cemaat mahalli ile harim irtibatlandırılmıştır.
Mahallin doğusunda abdest muslukları
yer almaktadır. Mahallin batı bölümü
ahşap çerçeve ile kapatılıp depo hâline
getirilmiştir. Bu bölümün kuzey köşesinde yer alan merdivenle üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Harime, son
cemaat mahallinin güney cephesinin
ortasına açılan düz lentolu kapıdan giril-

mektedir. Harim 11.10x9.10 m ölçülerinde olup iki sıra iki ayağın üzerine atılan
kirişlerle üç sahına ayrılmıştır. Doğu ve
batıdaki sahınların üzeri düz beton damla
örtülmüştür. Ortadaki sahının üzeri
tekne tonoz şeklinde yapılmış plastik çerçeve ve bu çerçeve içerisine yerleştirilen
renkli camlarla kapatılmıştır. Üst örtü
duvarlara gömülü olan kolonlarla harimin ortasında yer alan iki beton sütun
tarafından taşınmaktadır.
Harim doğu, batı, kuzey ve güney cephelerine açılan ikişer dikdörtgen pencere
ile aydınlatılmaktadır. Caminin güney
cephesinin tam ortasında yer alan mermer mihrap ile ahşap minber orijinal
değildir. Kadınlar mahfili harim kısmının
doğu, batı cepheleri ve son cemaat
mahallinin üstündeki alanın dâhil edilmesiyle oluşturulmuştur. Cami içerisinde
hiçbir bezeyici ögeyle karşılaşılmamıştır.
Cami günümüzde tamamen yenilenmiş
olup mimari olarak bölgedeki diğer yapılarla karşılaştırma imkânını bize sunmamaktadır. Muhtemelen cami, bölgedeki
diğer camiler gibi ahşap direkli ve tavanlı
olarak yapılmış, sonradan geçirdiği tadilatlar neticesinde tamamen yenilenerek
şimdiki hâlini almıştır. Çünkü bölgedeki
diğer Osmanlı camilerinin hepsi ahşap
tavanlı ve ahşap direkli camilerdir. Cami
hakkında ilk bilgiye 1090 numaralı
Hurufat Defteri’nin “Kaza-i Develi”
bölümünün 37. sayfasında yer alan 1758
tarihli imam atanmasına ilişkin belgede
rastlanmaktadır. Ayrıca bu belgeden
caminin banisinin El-Hac İbrahim olduğu anlaşılmaktadır. 568 numaralı Hurufat Defteri’nin “Kaza-i Develi” kısmının
63. sayfasında yer alan 1815 tarihli belgeden de baninin Köşkerli lakabını kullandığı tespit edilmektedir.
Caminin kuzey cephesi üzerinde yer alan
kitabe okunamamaktadır. Bu nedenle
cami hakkında kesin bir inşa tarihi belirtmek olanaksızdır. Caminin tamamen orijinalliğini kaybetmiş olması bölgedeki
diğer yapılarla karşılaştırma yapmamızı
engellemektedir.
Cami hakkında yukarıda değindiğimiz
belgelerden başka herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Bu belgelerden en erken
tarihlisi 1758 tarihli olan belgedir. Bu
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belge caminin 1758 tarihinden daha
önceki bir tarihte inşa edildiğini ortaya
koymaktadır.
Kaynakça: Topçu, DTE, s. 46-48.
SULTAN MURAT TOPÇU

KÖY İKTİSAT BANKASI
Kayseri’de ilk kurulan bankalardan.
Daha sonra Kayseri Çiftçiler Bankası
OAŞ adını aldı. Kayseri Mutasarrıfı Zekai
Bey’in teşebbüsü ile Meclis-i Umumi-yi
Liva Köy İktisat Bankası adı altında mali
bir müessesenin kurulması kararlaştırıldı
(1916). Osmanlı Hükûmeti, anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin mevzuat
hükümlerine riayet edilmediği gerekçesiyle bankanın resmen ve hukuken kurulmadığını ileri sürdü ve köylülerden zahire toplanmasını yasakladı. Bunun üzerine bankanın kuruluş işlemleri uzadı. Adı
değiştirilerek Kayseri Çiftçiler Bankası
OAŞ ismiyle kesin olarak kuruldu (1920).
Bankanın kurucuları hayvan taciri İmamzade Mehmet Bey, I. TBMM’de mebus
Uşşakizade Osman Zeki Bey*, Jandarma
Subayı Mehdizade Mazhar Bey, Şer’iyye
Mahkemesi Başkâtibi I. TBMM’de Mebus
Gözübüyükzade (Gözügeçgel) Sabit
Efendi*, Belediye Meclisi üyesi Bahçecizade Hacı Mehmet Efendi’dir. Bu isimlerin ortak taraflarından biri de hepsinin
İttihat ve Terakki mensubu olmasıdır.
Başlangıç sermayesi 50.000 Osmanlı
lirası olan banka, Kurtuluş Savaşı’ndan
sonra faaliyete geçirilemedi ve Kayseri
İktisat Müdürlüğü tarafından fesh ve tasfiye edildi (1928).
Kaynakça: Öztin Akgüç, Türkiye’de Bankacılık, Ankara 1988; http://www.devletarsivleri.gov.
tr/katalog/
SELMA GÜNAYDIN

KÖYYIKAN MAHALLESİ
İlk defa 1648 tarihli Cizye Defteri’nde
“Cemaat-i Köyyıkan tabi‘ Selman” şeklinde bir cemaat olarak kaydedilmiştir.
Tamamen gayrimüslim nüfustan ibaret
olan cemaatin bu tarihteki nefer sayısı 47
idi. 1691 tarihli Cizye Defteri’nde
Mahalle-i Köyyıkan şeklinde kaydedilmiş olup bu tarihte mahallede 40 nefer
nüfus ikamet etmekteydi. 1834 tarihli
Temettuât
Defteri ’nde Caferbey

Mahallesi*’ne bağlı Köyyıkan Cemaati
olarak kaydedilmiştir. Bu tarihte Köyyıkan Cemaati’nin hane sayısı 65 idi. 1872
tarihli nüfus kayıtlarında Caferbey
Mahallesi Köyyıkan bölgesi adıyla kaydedilmiş olup mahallenin Köyyıkan,
Dülgeroğlu, Macaroğlu, Hamam, Atam,
Hacılar ve Deli Ohannes Sokağı adı altında yedi sokağı ve 255 hane nüfusu vardı.
Sonradan bu mahallenin yerine yeni
mahalleler kurulmuştur.
Kaynakça: MAD 3659, s. 13-14; MAD 5856, s.
14-15; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011;
Temettuât Defteri (1250/1834 Tarihli), hzl.
İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 296-298; Cömert,
19.Y.Kayseri, s. 183-186; Mehmet Çayırdağ,
“Kayseri’nin Mahalleleri”, KTA, s. 370-371.
MEHMET İNBAŞI

KRİKOR (LUSAVORİÇ-SURP)
Ermeni Kilisesi’nin kurucusu aziz (240332). Kayseri’de bir Hristiyan olarak
yetiştirildi. Ermeni Kralı III. Dırtad’ın
Hristiyanlara karşı başlattığı baskıların
yoğunlaştığı bir dönemde ülkesine
döndü. Yakalanarak bir çukurun içinde
hapsedildi. Kurtulduktan sonra Kral Dırtad, onun etkisiyle Hristiyanlığı benimsedi (301). Bunun üzerine “katağikos”
(Gregoryen Ermeni Kilisesinde ruhani
lider) ilan edildi ve ülkesinin Roma egemenliğindeki diğer bölgelerine de Hristiyanlığı yaydı.
Kaynakça: Pamukciyan, BE, s. 284.
SELMA GÜNAYDIN

KUDRET, İHSAN
Hikâye yazarı. (Kayseri, 10 Temmuz
1918- ?). İstanbul Bostancı İlkokulu,
Nişantaşı Kız Ortaokulu, Kayseri Lisesi,
Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü mezunu (1949). Edebiyat öğretmeni Cevdet Kudret Solok’la
evlendi (23 Aralık 1937). Ankara’da
İnönü Ansiklopedisi’nde çalıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Şefliğinde çalışırken emekli oldu.
“Karanlık Ev” başlıklı ilk öyküsü Dost
dergisinde yayımlandı (Nisan 1966).
Hikâyelerinin önemli bölümünde “Celile
Cem” takma adını kullandı (1966-71).
Hikâyeleri ile diğer edebî ürünlerini Yön
(1965-66), Sosyal Adalet (1965), Adam
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Sanat (1977) ve Gösteri (1998) dergilerinde yayımladı.
Eserleri: Cevdet Kudret’e Saygı (Alpay
Kabacalı ile, 1993), Cevdet Kudret’e
Mektuplar (Handan İnci ile, 1995), İhsan
Benimle Çalışır mısın? (anı, 1998).
Kaynakça: Işık, TEKAA, C. 6, s. 2296.
ERDOĞAN MURA

KUL AHMED
Âşık (XIX. y.y.). Afşar aşiretine mensuptur. Fahri Bilge Mecmuaları*’nda vak’a
kısmı bulunmayan bir türkülü-hikâyesi
bulunmaktadır. Bu türkülü-hikâyenin
Dadaloğlu’na mal edilmiş olması, Kul
Ahmed’in ‘Dadaloğlu olgusu’ içerisinde
değerlendirilmesi gereken âşıklardan biri
olduğunu göstermektedir. Örnek olması
açısından bu şiirini aşağıya alıyoruz:
Yağmış karların da ağdır yazılar
Garip olan sılasını arzular
Eser poyraz çam dalları sızılar
Kışın azgın olur yüzü dağların
Yüce dağ başında çalınır kaval
Mevlâ’m din-İslâm’a vermesin zeval
Aşağı yeniynen verilir sival
Garbiynen çezilir buzu dağların

KUL EFENDİ bk. ÂŞIK KUL EFENDİ
KUL FAKÎR (MOLLA HÜSEYİN)
Âşık (Sarız / Dayoluk, 1880 – ?). Afşarların Dabanlıoğlu ailesine mensuptur.
Büyük dedesi Osman Fakı tarafından
kendisine “Osmanlı Hüseyin” adı verilmiş fakat nüfus kütüğüne yanlışlıkla
‘Osman’ adıyla kaydolmuştur. Çocukluğunda köy imamı sayesinde Kur’an-ı
Kerim’i hatmetti, bina’ya (Arap dilbilgisinde fiil çatılarını konu edinen bölüm
veya kitap) kadar da ders gördü. Daha
sonra Kayseri’ye geldi ve Yeni Saray /
Eski Saray Medresesi’nde on yıl öğrenim
gördü. Medresede Kâzım Efendi’den
Arapça, Hacı Kâsım Efendi*’den de mülteka (fıkıh) dersi aldı. I. Dünya Savaşı’na
katıldı ve Erzurum Cephesi’nde bulundu.
Bu esnada sağ elinden yaralandı. Asıl
mesleği ziraatçılık olan Molla Hüseyin
kış aylarında koyun ticareti yapmıştır.
Şiirlerinde “Kul Fakîr” mahlasını kullanmıştır. Karacaoğlan geleneği içinde yer
alan âşıklarımızdan olup şiirlerinde aşk,
sevgi ve kadın güzelliği ön plandadır.
Örnek olması açısından bir şiirini aşağıya alıyoruz:

Karların yağmış da ardıç boyunca
Kamalayın dallarını eğince
İlin gelip çevrinerek konunca
Çekilmez ilvanı nazı dağların

Yaz gelip de beş ayları doğunca
Boz bulanık akar kuru dereler
Benden selam söylen şol nazlı yâre
Gene acarlandı eski yaralar

Yanıyor ataşım, tütünüm tüter
Bir salım geldi de ölümden beter
Toplanmış kuğusu, seyfisi öter
Ötüşür ördeği, kazı dağların

Bugün giderim de yarın gelirim
İflâh olmam ben bu dertten ölürüm
Kırk güzel içinde olsa bilirim
Güzeller serveri bağlar karalar

Aşağıdan garbi yelin değince
Lâle bitip sünbül boynun eğince
Yaz gelip de beş ayların doğunca
Çekilir sağmalı yozu dağların

Deli derler şu dağları delene
Dost zannetme her yüzüne gülene
Kefen mi bulunur gurbett’ölene
Yârin çevresine beni saralar

Kul Ahmet’im der ki eski yurtları
Ne söyleyem başa gelen dertleri
Gönül sevme şu dünyada dertleri
Ne yaman üşüdür buzu dağların

Fakîr’im derkine hazerlerinen
Sarardı gül benzim kazellerinen
Benim bir davam var güzellerinen
Ancak bu davamı mahşer aralar

Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri,

Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-

ERHAN ÇAPRAZ

ERHAN ÇAPRAZ

Kayseri 2008, s. 94, 332.

leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri,
Kayseri 2008, s. 94-96, 361-366.
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KUL HAYDAR
Âşık (Sarız/Çörekdere, 1869-1914?). Aslen
Boğazlıyanlı (Yozgat) olan Âşık Haliloğullarından Halil’in oğludur. Asıl adı
Haydar’dır. Köy imamından bazı temel
bilgileri aldıktan sonra Kayseri’de medrese tahsili gördü. Medreseyi bitirdikten
sonra köyüne döndü, burada inşa ettiği
medresede (tekkede) dersler verdi. Halk
arasında kerametine inanılan bir veli olarak telakki edilen Kul Haydar’ın hayatı
etrafında menkıbe de teşekkül etmiştir.
Fahri Bilge Mecmuaları*’nda hoş sohbet
ve irticalen söyleme yeteneği güçlü olarak
tanıtılan âşığın mecmualarda iki türkülü
hikâyesi bulunmaktadır. Bunlardan ilkini
Âşık Azmi Bekir* ile karşılıklı söylemişler
ve birbirlerine dinî manada öğütler vermişlerdir. Diğerini de aşağıya alıyoruz:
Kadir Mevlâ’m meyve vermez söğüde
Akl’olmayan çok oturur öğüde
Bazı yerde kötü derler yiğide
Yiğitler neynesin day’olmayınca
Azgın hey ağalar havalar azgın
Şahanın avına iner mi kuzgun
Tarlası ayrı da bideri bozgun
Dayılar neynesin soy olmayınca
Amana gel deli gönül amana
Vakit âhir böyle oldu zamana
Cevahiri denk etmişler samana
Yük dengini bulmaz tay olmayınca
Garip bülbül her bahçede şakımaz
Seher vurup tan yüzüne okumaz
Halis üste çürük iplik dokumaz
Uygun endazede şoy olmayınca
Kul Haydar’ım der ki herkes gülemez
Kimi bilir hâlin kimi bilemez
Kurtçul köpek her adamı dalamaz
Zorbaya karışıp hay olmayınca
Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-

leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri,
Kayseri 2008, s. 96-97, 238-240, 292.

ERHAN ÇAPRAZ

KUL MAHMUD
Âşık (XVIII. y.y.). Afşar aşiretine mensuptur. Fahri Bilge Mecmuaları* sayesinde
kendisinden haberdar olduğumuz Kul
Mahmud’un asıl adı, ailesi, doğum ve

ölüm tarihi bilinmemektedir. XVIII. yüzyılda yaşadığı kabul edilen âşığın Fahri
Bilge Mecmuları’nda bir adet türkülü
hikâyesi bulunmaktadır. Bu şiiri aşağıya
alıyoruz:
Gene coştu deli gönül
Seni kimler eğler şimdi
Sarı sünbül, mor menevşe
Geydi bizim dağlar şimdi
Dolu dolu bade içtim
Niçin gurbet ile düştüm
Gurbet ilde çok eğleştim
Nazlım yolum değner şimdi
Kış gününe güller bitmez
Dallarında bülbül ötmez
Can arzular elim yetmez
Gönül sıla ister şimdi
Güz gününe at bağlanmaz
Yaz gününe av avlanmaz
İl kızı evde eğlenmez
Harap oldu bağlar şimdi
Kul Mahmud’um cana yetti
Gurbet ilde işim bitti
Ölenler beni unuttu
Sağlar yolum bekler şimdi
Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-

leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri,
Kayseri 2008, s. 97, 178-179.
ERHAN ÇAPRAZ

KUL MEHMED
Âşık (XVIII. y.y.). Afşar aşiretine mensuptur. Fahri Bilge Mecmuaları* sayesinde
kendisinden haberdar olduğumuz Kul
Mehmed’in hayatına dair pek fazla bilgi
bulunmamaktadır. XVIII. yüzyılda yaşadığı kabul edilen âşığın Fahri Bilge
Mecmuları’nda iki adet türkülü hikâyesi
bulunmaktadır. Bu türkülü hikâyeleri
kadın, güzel, sevgili ve bunlarla ilgili diğer
konulara bağlı şiir-vak’alar içinde değerlendirilebilir. Örnek olması açısından bir
şiirini aşağıya alıyoruz:
Annacımdan gelen küçücek gelin
Bir saat karşımda durabilin mi?
Derdimin dermanı Lokman’ı sensin
Kırılsa kollarım sarabilin mi?
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Evlerinin uğru yazıdır yazı
Beyleri koyuptur cerene tazı
Karşımda sallanma kahpenin kızı
Ölürsem kanımı verebilin mi?

Güher’in elinden batıyor yasa
Tellice durnam da gidiyor Has’a
Tutup koyamadım altın kafese
Ellenmeden nazlı yârim toy gitti

Atıma binem de gideyim düze
Dost sürme çekmiş de şol ala göze
Bir çift sualim var darılma bize
Elimi boynuna salabilin mi?

Kul Mustafa’m der ki yıkıldı ören
Sırça saray gönlüm sen oldun viran
Yenile tez verdik bir ağca ceren
Senin eşin bizim ilden bir gitti

Kul Mehmed’im der de bu işler nâçâr
Ahınan vahınan günlerim geçer
Ağca deniz coşmuş köpüğün saçar
Beni şu gurbetten alabilin mi?
Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-

leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri,
Kayseri 2008, s. 97, 160.
ERHAN ÇAPRAZ

KUL MUSTAFA bk. ÂŞIK KUL MUSTAFA

Onur Bilge Kula

KUL MUSTAFA
Âşık (XVIII. yy.). Babası Reyhanlı Türkmen aşiretine, annesi de Afşar aşiretine
mensuptur. Fahri Bilge Mecmuaları*
sayesinde kendisinden haberdar olduğumuz Kul Mustafa’nın XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı kabul edilmektedir.
Fahri Bilge Mecmuları’nda beş adet
türkülü hikâyesi bulunmaktadır. Türkülü
hikâyelerde Türkmen aşiretlerinin göçerevli yaşamına dair önemli ayrıntılar yer
almaktadır. Karacaoğlan geleneği içerisinde bulunan âşıklarımızdan olan Kul
Mustafa’ya ait türkülü hikâyeleri kadın,
güzel, sevgili ve bunlarla ilgili diğer konulara bağlı şiir-vak’alar içinde değerlendirebiliriz. Örnek olması açısından bir şiirini aşağıya alıyoruz:
Kalktı Beydağı’ndan sökün eyledi
Arap atlar koç yiğidi boyladı
Kadir Mevlâ’m bize netti, neyledi
Mihnetinen kazandığım ir gitti
Kırıkhan’dan yükletmişler göçünü
Sünbül inen donatmışlar saçını
Yâd illerde çekip gider göçünü
Bizim ilden bir domurcuk gül gitti
Sarılalım bekleyelim viranı
Avcıların sıyırdıyor kenarı
Sana diyom sana beyler çenarı
Sağ böğründen selvi boylu yâr gitti

Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-

leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri,
Kayseri 2008, s. 98-99, 214, 219-222.
ERHAN ÇAPRAZ

KULA, ONUR BİLGE
Öğretim üyesi, Alman dili ve edebiyatı
uzmanı, sosyolog (Kayseri, 8 Mart 1954).
İlk ve ortaöğretimini Kayseri’de tamamladı. Kayseri Lisesinden mezun oldu
(1971). Aynı yıl üniversite öğrenimi için
Almanya’ya gitti. Berlin Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği okudu (19721974). Buradaki öğrenimini tamamlamadan yurda döndü (1974). Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü bitirdi (1978). Aynı yıl doktora burs sınavını kazanarak Almanya’ya
gitti. Berlin Özgür Üniversitesinde eğitim ve kültür sosyolojisi öğrenimi yaptı
(1979-1983). Berlin Özgür Üniversitesi
ve Sosyal Danışmanlık Yüksekokulunda
öğretim görevlisi olarak görev yaptı
(1982- 1986). Aynı üniversitede “Almanya’daki Türk Göçmen İşçi Kültürünün
Kültürlerarası Eğitim ve İletişim Açısından İşlevi” konulu doktora tezini tamamladı (1986). Aynı yıl Türkiye’ye dönerek
atandığı Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev
yaptı ve doçent oldu (1988). 1993 yılında
geçtiği Mersin Üniversitesinde profesör
olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurucu
dekanlığı görevinde bulundu. Mersin
Üniversitesi rektörlüğü için yapılan
seçimde en fazla oyu almasına rağmen
28 Şubat ortamında YÖK’ün baskı ve
yönlendirmelerine karşı çıktığı için rektör olarak atanmadı (1998). Nisan
2003’ten bu yana Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesidir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü olarak
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görevlendirildi (2010). Daha sonra asıl
görevine geri döndü (2013). Uluslararası
Germanistler Birliği (IVG), PEN Yazarlar Derneği Türkiye, BESAM (Bilim ve
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği),
Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimler Millî
Komitesi (1995-1997) üyeliği bulunmaktadır. Kuruluşunda Yunus Emre Türk
Kültür Ensititüsü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı (2008- 2011). Evli ve bir çocuk
babasıdır.
Eserleri: Yurt dışında ortak yayımlanan
kitapları ve kitap bölümleri: Kültürlera-

rası Eğitim Bilimi ve Türk Göçmen
İşçi, (Die Brücke; Saarbrücken-Almanya 1986) (Kitap, H. Essinger ile birlikte);
Kültürlerarası Etkileşim Süreci ve Eğitim Bilimi (Migro, Felsberg-Almanya
1987) (Kitap, H. Essinger ile birlikte);
Göçmen İşçilerin Ülkeleri ve Kültürleri, (Baltsmannsweiler-Almanya 1988)
(Kitap bölümü, Walther Menzler ile birlikte); “Yurtdışına Göçenlerin Geri
Göçü-Rückwanderung der ins Ausland
Immigrierten”, (içinde) Wolfgang Steinig, “Zwischen den Stühlen-Schüler in
ihrer fremden Heimat” Attikon Verlag,
Torsted (1990) (Kitap, H. Essinger ile);
Aziz Nesin ile Söyleşi, Brücke, Almanya
(1993) (Kitap bölümü; M. Barut ile); Türkiye’de İç Göçün Günlük Yaşamda,
Eğitimde ve Özellikle Okul Öncesi Eğitimde Yolaçtığı Değişiklikler- Die durch
arbeitsmigration verursachten Probleme vor allem in der Schule; (içinde
Erziehung-Sprache- Migration (EğitimDil-Göç) (B.Nauck, D. Tan, Corrina
Gomani vd. ile ortak yayın, BerlinAlmanya 1998); Yabancı Kültürlerde
Yaşlanmak (Leben in fermden Kulturen), Uluslararası proje sonuç raporu.
Pädagogische Handlungsansätze und
Soziale Interventionen, Hildesheim /
Göttingen Fachhochschule (Almanya
2001).
Türkiye’de yayımlanmış kitapları: Alman
Kültüründe Türk İmgesi I-II-III, Ankara
(1988); Demokratikleşme Süreci ve
Eleştirel Kültür Bilinci, Ankara (1992);
Çoğulcu Düşünce-Karşıt Kültür Anadolu Kültüründe Çoğulcu Düşüncenin
Kökleri, İstanbul ( 2002); Batı Düşü-

KUL

nünde Türk ve İslam İmgesi, İstanbul
(2002); Türkiye’deki Siyasal Partilerin
Avrupa Politikaları, İstanbul (2004);
Avrupa Kimliği ve Türkiye, İstanbul
(2006); Kant Estetiği ve Yazın Kuramı,
İstanbul (2008); Marksist İdeoloji ve
Edebiyat, Ankara (2009); Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı I-II-III, İstanbul
(2010); Batı Felsefesinde Oryantalizm
und das Türk İmgesi, İstanbul (2010);
Batı Edebiyatında Oryantalizm I- II,
İstanbul (2011); Anadolu’da Çoğulculuk
ve Tolerans, İstanbul (2011); Batı Edebiyatında Oryantalizm I, İstanbul (2011);
Batı Edebiyatında Oryantalizm II,
İstanbul
( 2011 );
Kant-SchillerHeidegger Estetik ve Edebiyat, İstanbul
(2012); Dil Felsefesi- Edebiyat Kuramı
I, İstanbul (2012); Dil Felsefesi- Edebiyat Kuramı II , İstanbul (2012); Almanya’da Türk Kültürü- Çok-KültürlülükKültürlerarası Eğitim, İstanbul (2012);
Marx-Benjamin-Adorno Sanat ve Edebiyat, İstanbul (2013); Brecht, Lukacs,
Bloch Sanat ve Edebiyat, İstanbul
(2014).
YAYIN KURULU

KULAKOĞLU, FİKRİ
Öğretim üyesi, arkeolog (Samsun/Bafra,
1960). İlköğretimini aynı yerde tamamladı. 1978 yılında Bursa Anadolu Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi,
DTCF Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Kürsüsünden mezun oldu (1982).
Aynı anabilim dalında yüksek lisansını
(1985) ve doktorasını tamamladı (1997).
Araştırma görevlisi olarak atandığı (1993)
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı’nda doçent oldu (1998).
Aynı anabilim dalında profesör olarak
görev yapmaktadır (2004).
“Şanlıurfa Bölgesi MÖ I. Bin Merkezleri”
(1998-2001), “Gaziantep-Adıyaman
Kültür Envanteri Projesi” yüzey araştırmalarını gerçekleştirdi (2005-2006).
Gaziantep Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen Şaraga Höyük
(1999-2003) ve Gaziantep Kalehöyük
Kazıları’nın bilimsel danışmanlığını
yürüttü (2003-2005).
İlk kez 1995 yılında katıldığı Kültepe-
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Kaniş kazılarını, 2006 yılından itibaren
kazı başkanı olarak yürütmektedir. Ayrıca 2008 yılında başlattığı “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi” kapsamında tüm Kayseri ilinde arkeolojik
araştırmalar gerçekleştirmektedir.
Başlıca eserleri şunlardır: “Ferzant-type
Bowls from Kültepe”, Essays on Anci-

Mehmet Şevki Kulkuloğlu

Nuh Naci Kum

ent Anatolia and Syria in the Second
Millenium and Third Millenium BC.
Bulletin of the Middle Eastern Culture
Center at Japan IX., s. 69-86 (1996);
“Ring-shaped Vases from Kültepe”, Bulletin of the Middle Eastern Culture
Center at Japan X., s. 199-207, (1998);
“Some Animal Representations on Kültepe Pottery of the Assyrian Trading
Colony Period”, Bulletin of the Middle
Eastern Culture Center at Japan XI., s.
149-165, (1999); “A Hittite God from
Kültepe”, Old Assyrian Studies in
Memory of Paul Garelli. Old Assyrian
Archives, Studies, Volume 4. Edited by
Cécile Michel, Nederlands Instituut voor
Het Nabije Oosten, pp. 13-19, (2008);
“Eski Anadolu’nun İlk Uluslararası Ticaret Merkezi: Kültepe”, Kayseri Taşınmaz
Kültür Varlıkları Envanteri, C. 1, s.
21-26, Kayseri (2009); “Kayseri Yüzey
Araştırması Projesi (KAYAP) 2008/
Kayseri Archaeological Survey Project
2008”, (R. Kontani, K. Emre ve H. Tsumura ile birlikte), Studies in Culture,
Vol. 33, No. 1 (Consecutive No. 44) Notre
Dame Seishin University, pp. 37-46,
(2009); “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi (KAYAP) 2008 Yılı
Çalışmaları Sonuç Raporu”, (R. Kontani,
K. Emre, H. Tsumura ve S. Ezer ile birlikte), 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı,
C. 3, s. 305-317, (2010); “Geoarchaeological Survey at Eğri Köy: Provisional
Results of the General Survey in Kayseri,
Turkey”, (R. Kontani, K. Emre, H. Sudo,
Y. Yamaguchi, H. Tsumura, T. Kishida ve
Y. S. Hayakawa ile birlikte), Bulletin of
the Okayama, Orient Museum 24, pp.
91-108, (2010; “Kayseri Arkeolojik Yüzey
Araştırması Projesi (KAYAP) 2009 Yılı
Çalışmaları Sonuç Raporu”, (R. Kontani,
K. Emre ve S. Ezer ile birlikte), 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C. 3, s. 409-

428, (2011); Anadolu’nun Önsözü Külte-

pe Kaniş-Karumu, (diğer yazarlarla birlikte), Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kültür Yayınları, (2010); “Kültepe
Kaniş- Karumu: Anadolu’nun En Eski
Uluslararası Ticaret Merkezi”, Anadolu’nun Önsözü Kültepe Kaniş-Karumu,
(ed.) F. et. al., s. 40-51, (2010).

YAYIN KURULU

KULKULOĞLU, MEHMET ŞEVKİ
Kayseri milletvekili, tıp doktoru, sanayici
(Kayseri, 17 Ocak 1965-). Baba adı Şaban,
anne adı Yüksel’dir. Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret
Enstitüsünde tamamladı. Bursa Kestel
Şevketiye Sağlık Ocağında hükûmet
tabipliği, GESİAD Bursa ve Kayseri
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde
bulundu. Forbo Krommenie BV, Ursania AG ve Lentex SA’nın Türkiye Distribütörlüğü, SONTEKS AŞ, Nesta Mobilya
ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi,
Nesta Benelux BV ve Nesta Ukraine
LLC’nin kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlıklarını yaptı. Hâlen Dünya
Evtekstil Üreticileri Birliği üyesi, Evtekstil Sanayici ve İşadamları Derneği (EVSİAD) üyesi, Türk Kültür Vakfı ve AFS
üyeliği, Mülhak Gavremzade Abdülkadirağa Vakfı Mütevelli Heyet üyesi, Dünya
Uyku Ürünleri Üreticileri Birliği üyesidir.
XXIII. Dönemde CHP’den Kayseri milletvekili seçildi. Seçildiği XXIV. Dönemde AGİTPA Türk Grubu üyesi oldu. Evli
ve üç çocuk babasıdır.
Kaynakça: http://www.tbmm.gov.tr/develop/
owa/milletvekillerimiz_sd.; http://www.chp.org.
tr/?pm=mehmet-sevki-kulkuloglu
YAYIN KURULU

KULULU HİTİT KALINTILARI bk. GEÇ
HİTİT/DEMİR DEVRİ DÖNEMİ
KUM, NUH NACİ
Araştırmacı-yazar, müzeci (Konya/Seydişehir, 1898-Adana, 1952). Babası, Kum
Ahmetoğulları'ndan Üsteğmen Hafız
Mehmet Bey; annesi, Avanoslu Keziban
Hanım’dır. İlk tahsiline Seydişehir’de
başladı. Bir süre Edirne Askerî Rüştiyesinde okuduktan sonra Kuleli Askerî İda-
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disine girdi. Bu okulun son sınıfındayken
sağlık durumu nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.
Çalışma hayatına Isparta İdadisinde jimnastik öğretmeni olarak başladı (1914).
MEB tarafından İngiliz Arkeolog W. M.
Ramsey’in Yalvaç’ta yaptığı kazılarda
denetçi olarak görevlendirildi (1926).
Uzun süre ilk ve ortaokullarda öğretmenlik yaptıktan sonra Kayseri Müzesi
Müdürlüğüne getirildi (1938). Bu esnada
bir kısım tarihî eser ve mezar kitabeleriyle vakıfname ve fermanlar üzerinde incelemelerde bulundu. Önemli gördüğü
bazı kitabeleri Kayseri Müzesi’nde topladı. 1939’da Bursa, daha sonra Adana
Müzesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu (1940-1952).
Tasavvuf, halkiyat, tarikatlar tarihi ve Selçuklu tarihi üzerinde çalıştı. Öğretmenlik
ve müzecilik yaptığı her şehirde hemen
hemen birer şehir tarihçesi, halkiyat araştırmaları ve derlemeleri yaptı. Araştırma
yazıları Türk Etnografya dergisi ile Kayseri Halkevinin yayın organı Erciyes dergisinde yayınlandı. Anadolu'daki bir
kısım tarihî eserlerle ilgili basılmamış bir
çalışması TTK Kütüphanesindedir.
Eserleri: Kemâlname (destan, Antalya
1931); Kızıl Kule (roman, Antalya gaz.
tefrika, 1931); Şifa Destanı (Adana 1945);
Eshab-ı Kehf’in Tarihçesi (Tarsus 1951);
Adana Vali ve Mütesellimleri (Adana
1953); Ispartalı Seyrani Baba; Everekli
Seyrani Baba; Kayseri Kitabeleri; Teke
(Antalya) Yörükleri Hakkında Notlar;
Antalya Tahtacılarına Dair Notlar; Yalvaç Armağanı.
Kaynakça: TDEA, C. V, s. 439.
SELMA GÜNAYDIN

KUMARLU
Günümüzde Kocasinan ilçesine bağlı
Ahi Evran ve Yavuzselim Mahalleleri
adını alan XV. yüzyıldan itibaren mevcut
olan bir yerleşim birimidir. İlk defa 1484
tarihli Defter’de, “Karye-i Kumarlu.
Timar-ı Hacı Ahmed ve Bali ve Yusuf ve
Hüseyin ve Hızır ve İvaz ve Hamza ve
Süleyman ve Doğan ve Bazarlu ve İskender ve Karagöz ve Hamza ve an merdan-ı
Ahmedek-i Kayseriyye 13 nefer” şeklinde

kaydedilmiştir. Buna göre Kumarlu
köyü, Kayseri İç Kalesi'nin muhafızlarından olan ve isimleri kayıtta belirtilen 13
kişiye timar olarak verilmişti. 30 nefer
Müslüman nüfusun ikamet ettiği köyde
hububat üretimi ile sebze ve bostan üretimi yapılmaktaydı. Hayvancılık ve arıcılığın da yapıldığı köyün vergi geliri kale
görevlilerine aitti. 1520 tarihinde köyde
34 nefer ikamet etmekteydi. 1570 tarihli
Defter’de “Karye-i Kumarlu nısf-ı
malikâne vakf-ı Evlad-ı Harik Paşa bin
Alâeddin Malik bin Nasreddin Mehmed
haliya müstehak Yusuf bin Hoca İlyas bin
Ayişe Hatun bint-i Sinan Paşa bin Ahmed
Paşa Harik Çelebi bin Alâeddin malikü’lvakf ber muceb-i hüccet-i şer’iyye
Mevlâna Şemseddin Ahmed bin İbrahim
el-kadi-i Kayseriyye ve nısf-ı ahar
malikâne, vakf-ı evlad-ı Hacı Davud haliya mutasarrıf olan Şah Hatun bint-i Melik
Ağa bint-i Hacı Davud el-mezkur. Divani
ve örfiye tımar” şeklinde ilginç bir kayıt
vardır. Bu kayda göre 1570 tarihinde
Kumarlu köyünün gelirinin malikâne
kısmının yarısı, Kayseri kadısı Mevlâna
Şemseddin Ahmed bin İbrahim’in hücceti ile Ahmed Paşa’nın torunu Ayşe
Hatun’un torunu Yusuf’a verilmiştir.
Malikâne gelirinin diğer yarısı ise Hacı
Davud’un evlatlarından Şah Hatun isimli
hanıma tahsis edilmiştir. Köyün divânî
geliri de timara verilmişti. Bu tarihte
köyde 41 nefer ikamet etmekteydi. 1584
tarihinde de aynı tahsisatın yapıldığı defterdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1642
tarihli Avarız Defteri kaydına göre köyde
24 nefer ikamet etmekteydi. 1831 tarihli
nüfus kaydına göre köyde 35 hane, 1834
tarihli temettuât kaydına göre de köyde
36 hane nüfus meskûndu.
Kaynakça: BOA. TD. 38, s. 23-24; MAD. 20,
vr. 38b; TD. 387, s. 203; TD. 976, s. 40; İnbaşı,
16.YBKayseri, s. 81; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009;
Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. TD. 136,
vr. 43b-44a; MAD. 7063, s. 37; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet
İnbaşı, Kayseri 2011; Temettuât Defteri
(1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri
1998, s. 495-496; Hüseyin Cömert, Kayseri’de
İlk Nüfus Sayımı, Kayseri 1993, s. 299-301.
MEHMET İNBAŞI
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KUMLUK SUYU bk. SULAR

Nurkal Kumsuz

Kumtel AŞ kurucusu Mustafa
Köseoğlu

KUMSUZ, NURKAL
Yazar, eğitimci (Kayseri/ Pınarbaşı /Aşağıbeyçayır, 1 Mart 1964-). İlkokulu köyünde okudu (1976). Ortaokula Pınarbaşı’nda
başladı (1976-1977). Ortaokul ikinci sınıftan itibaren geri kalan kısmını (1977-1979)
ve liseyi Kayseri’de tamamladı (1982). Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
mezun oldu (1987). Aynı yıl Ordu ilinin
Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde
öğretmenliğe başladı (1987-1992). YozgatYerköy İmam-Hatip Lisesinde (19921994) ve Pınarbaşı Lisesinde (1994-1996)
çalıştı. 1996 yılından beri Atatürk Anadolu Lisesinde görev yapmaktadır.
Yazı hayatına şiirle başladı. 1980’li yıllarda Kayseri’deki bütün mahalli gazetelerde şiirleri yayınlandı. Daha sonra şiiri
bırakarak hikâye, roman, deneme, inceleme, araştırma, makale gibi değişik alanlarda eser verdi.
1990’lı yılların başlarından itibaren yazıları değişik gazete ve dergilerde yayımlanmaya başladı. İlk hikâyesi, Kültür Bakanlığınca çıkarılan Gençliğin Sesi dergisinde
yayınlanan “Uzun Gölgeli Yol”dur (Temmuz 1990). Ortadoğu, Hergün, Kayseri
Ana Haber, Kayseri Haber gazetelerinde
köşe yazarlığı yaptı. Türk Edebiyatı, Millî
Eğitim, Gençliğin Sesi, Din Öğretimi,
Tarla, Kültür Dünyası, Erciyes, Berceste,
ANASAM Anadolu, Yeniden Diriliş,
Mavi Sürgün, Çıngı dergilerinde yazıları
yayımlandı. ANASAM Anadolu (20022004) ile Yeniden Diriliş (2004-2006)
dergilerinin genel yayın yönetmenliğini
yaptı. Kayseri Olay gazetesinde köşe
yazarlığı yapmaktadır.
Eserleri: Roman: Gönül Zindanım
(1993); Bir Yol Arıyorum (1998), Önce
Hayaller Ölür (2002); Dağlar Çağırdı
Beni (2006); Ağır Bir Ölümdür Yaşamak (2007).
Hikâye: Renksiz Dünya (1995); Dağlar
Ses Vermiyor (1999); Bir Bekleme
Zamanı (2010).
Deneme: Edebiyat Bahçesi (1997);
Gönül Bahçesi (1999); Düşünce Bahçesi (1999); Hayat Bahçesi (2004); Hasbahçe (2005); Hüzün Bahçesi (2007);
İnsanlık Bahçesi (2007).

Araştırma-İnceleme: Öğretmen Şiirleri
Antolojisi (1999); ANASAM Şairler ve
Yazarlar Sözlüğü (2003); Güzel Sözler
Antolojisi (2003); Edebî Terimler Sözlüğü (2003); Nükteler (2003); Bayram
Şiirleri Antolojisi (2003); Hikâyelerine

ve Kaynaklarına Göre Deyimler Sözlüğü (2003); İsimler Sözlüğü (2003);
Ramazan Şiirleri Antolojisi (2003); Bu
Şehrin Işıkları (2006); Edebiyat Dünyasında Hastalık ve Ölüm (2007).
YAYIN KURULU

KUMTEL AŞ
Kurucusu Mustafa Köseoğlu’dur. PTT’de
telefon teknisyenisyenliğini bırakıp Kayseri'de küçük bir atölyede civata ve
somun üretmeye başladı (1972). Daha
sonra memuriyetteki mesleği ile alakalı
olarak telekomünikasyon sektörüne
geçti. İlk olarak telefonun madeni para
ile çalışmasını sağlayan kumbaralı telefon üretti. O dönemde kurduğu şirketine
de “kumbaralı telefon”un kısaltması olan
“Kumtel” ismini verdi. Telefon üretiminin yanı sıra ısıtıcı ve pişirici ürünlerine
yönelen Kumtel firması ana grup olarak
pişirici, ısıtıcı ve telekominikasyon alanlarında üretim yapmaktadır. Pazara;
fırından radyatöre, ocaktan vantilatöre,
tost makinesinden barbeküye, su ısıtıcısından telefona kadar geniş bir ürün
seçeneği sunmaktadır. Infrared ısıtıcı
sektöründeki pazar payı yüzde 50 civarında olan Kumtel AŞ, üretimlerinin
%25’ini ihraç etmektedir.
Uluslararası birer marka olan “Kumtel” ve
“Luxell”, ürün ve process geliştirme, prototip hazırlama, proje tasarım ve pilot
üretim ünitelerinden oluşan AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 bin
metre karelik alanda üretim yapmakta ve
2 bin 200 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Türkiye’nin ilk 500 firması arasındadır.
İş adamı Mustafa Köseoğlu 1941 yılında
Kayseri’de doğdu. Ahmet Paşa İlkokulundan (1952) ve Erkek Sanat Enstitüsünden mezun oldu (1958). 1959 yılı sonuna
kadar Hava İkmal Merkezinde tornacılık
yaptı. Daha sonra PTT’ye teknisyen olarak girdi ve 1972 yılında ayrılarak kendi
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işyerini kurdu. Kumtel AŞ’nin kurucusu
ve yönetim kurulu başkanıdır.
Kaynakça: İrfan Birol (hzl.) Hayırseverlerimiz
ve Kayseri, Kayseri 2011, s. 528-529, http://
www.kumtel.com.
SELDA POLAT

KURBAN, EBUBEKİR
Yazar, aktivist (Kayseri, 1965-). İlköğrenimini Kayseri’de, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. İlk
yazıları 1986 yılında Yazı dergisinde
yayınlandı. Sırasıyla İkindi Yazıları,
Genç Dost, Alperen, İhtiyar ve Dengesiz dergilerinde yazdı. Uzun bir süre
radyo ve televizyon programcılığı yaptı.
Yeni Şafak gazetesinde yazı ve röportajları yayınlandı. Uzun süre Milat gazetesinde yazdı. “Basın etiği” üzerine yüksek
lisans çalışması yaptı. “Kimsesiz çocukların dünyası”na dair çok sayıda makale
yayımlamıştır.
Yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.
İlk kitabı İsmet Saat Kaç, çok genel bir
ifadeyle bir Ankara taşlamasıdır. Sevmediği, ısınamadığı, aidiyet hissetmediği,
adeta sürgün olarak gönderildiğini
düşündüğü bir şehir hakkındaki izlenimlerini, notlarını, anekdotlarını kaleme
almıştır. İkinci kitabı Baba Adı Âdem,
Ana Adı Havva, benzerlikleri ve benzemezlikleri olan insanların hikâyelerine
dair ilginç, eğlenceli, bazen biraz kederli,
biraz da acıtıcı ama sonuna kadar insani
ayrıntılardan oluşan bir röportajlar kitabıdır. Üçüncü çalışması Türkiye Sevgisi
İmandandır’da Anadolu coğrafyasının
anlamını, ona duyulan aidiyet hislerini
anlatıyor. Aidiyet hislerinin varlık sebeplerini maddi bilgiye ve mantıklı düşünceye değil, irfani bir sezgiye dayanarak
yorumlamaya çalışıyor. Evli ve dört
çocuk babasıdır.
Eserleri: İsmet Saat Kaç (2012); Baba
Adı Âdem, Ana Adı Havva (2012); Türkiye Sevgisi İmandandır (2013).
YAYIN KURULU

KURDOĞLU, AHMED FÂİK
Devlet Adamı (Kayseri/ Tavlusun, 1892İstanbul, 14 Nisan 1981). Babası Düyûn-ı
Umûmiyye başmüdürlerinden Kurdoğlu

Hüseyin Eşref Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Babasının memuriyeti sebebiyle ilk,
orta, lise tahsilini Selanik, İstanbul ve
Halep’te yaptı. Mülkiye Mektebini bitirdi
(1914). İstanbul Hukuk Fakültesinde fark
imtihanı verdi. Brüksel Üniversitesine
bağlı Siyasi ve İktisadi İlimler Okulunu
bitirdi. Türk Ocağında, İttihat ve Terakki
Cemiyetinin yayın ve propaganda kısmında çalıştı. Tanin gazetesine dış politika ile ilgili olarak dış basında çıkan yazılardan çeviriler yaptı. Divan-ı Muhasebat
Murakıb Muavinliğine tayin oldu (1919).
Hazine-i Maliye Tevhidi Mübayaat
Komisyonu Tahrirat Kalemi Kâtipliğinde
bulundu (1919). İstanbul İli Seyyar Kontrol Memurluğu (1920), İstanbul Baş
Memur Muavinliği (1923), tahsilât
memurluğu yaptı (1923). Adana Mıntıkası Ticaret Müdürü (1924), Ticaret İşleri
Umum Müdürü (1925), Amsterdam Ticaret Mümessili (1926), Londra Ticaret
Mümessili (1929), Türkiye Dış Ticaret
Ofisi Reisi oldu (1934). İktisat Vekâleti
müsteşarlığı yaptı (1934-1938). Ticaret
Odaları Konferansı, Sciences Economiques Apliquees Konferansı, sergi ve fuarlar konferanslarında hükûmet temsilcisi;
Londra Beynelmilel Para ve İktisat
Konferansları’nda müşavir olarak bulundu. Manisa milletvekili oldu (1938).
Recep Peker’in başvekilliği zamanında
Kabine’ye girdi, üç defa Tarım Bakanlığı
yaptı. Türkiye’nin Fransa ve Almanya ile
yapılan kliring anlaşmalarında Celal
Bayar’ın yanında çalıştı. Milletvekilliği
sona erince (1950) İstanbul’da avukatlık
ve mali müşavirlik yaptı. Evliydi.
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. IV, s.
1639; Güneş, TPT (1935-1939), s. 532- 533; Ali
Birinci “Türk Tarımına Hizmet Eden A. Faik
Kurdoğlu”, Karınca, S. 545, (Mayıs 1982), s.
29- 30.
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SELMA GÜNAYDIN

KURMEL, HAKKI
Kayseri milletvekili, avukat, iş adamı
(Kayseri/ Yahyalı, 10 Eylül 1923-). Babası
Ahmet İzzet Efendi, annesi Zeliha
Hanım’dır. İlkokulu Yahyalı’da, ortaokulu
Develi’de ve liseyi de Kayseri Lisesinde
tamamlayıp Ankara Hukuk Fakültesinden
mezun oldu. Ankara stajyer yargıç adaylığına atandı (Temmuz 1948). Ankara Adli-

Ahmed Fâik Kurdoğlu
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yesinde ve Temyiz Mahkemesinde
hâkimlik stajını tamamladı. Eylemli askerlik hizmetini Ankara’da topçu teğmen
olarak yaptı (Mayıs 1950). Ankara yargıç
adaylığına (Temmuz 1951), Sarız yargıç
yardımcılığına (Kasım 1951) ve Sarız Asliye Mahkemesi hâkim yardımcılığına atandı (Ocak 1953). İstifa ederek görevinden
ayrıldı (1 Nisan 1954). X. Dönem (19541957) seçimlerinde Demokrat Parti listesinden Kayseri milletvekilliğine seçildi.
Maliye Komisyonunda çalıştı. Bu komisyonun kâtipliğine seçildi. Emekli Sandığı
Kanunu'nun değiştirilmesi, Kuzey Atlantik ve ABD arasındaki vergi muafiyetleri
anlaşmasının onayı, T.C. Merkez Bankası
Kanunu’nun değiştirilmesi konularında
kurulan geçici komisyonlarda görev aldı.
Üçüncü yasama yılında TBMM Başkanlık
Divanı kâtip üyeliğine seçildi. Askerî, adlî
hâkimlere hâkim ödeneği verilmesi,
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu'nun değiştirilmesi, Emekli Sandığı Kanunu'nun değiştirilmesi konularında üç
kanun teklifi verdi. Bu dönemde yasama
dokunulmazlığı iki kez gündeme geldi. XI.
Dönem’de (1957-1960) de ikinci kez Kayseri’den milletvekili seçildi. Yassıada Yüksek Adalet Divanınca, anayasayı çiğneme
suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezası verildi.
1955’te serbest avukatlığa başladı. Mayıs
1960’ta Ankara Barosundan ayrılıp Mart
1963'te İstanbul Barosuna geçti. Mesleki
etkinliğini Haziran 1980’e kadar sürdürdü. Bu arada ticaretle uğraştı. Madencilik,
makine, halı sanayi alanlarında faaliyet
gösterdi. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Kaynakça: Öztürk, TPT (1954-1957), s. 536537.
YAYIN KURULU

KURNAZ, HASAN
Halk şairi (Tomarza/Emiruşağı/Avşarobası, 20 Mayıs 1973-20 Mayıs 2014).
Çevrenin tanınmış âşıklarından Mehmet
Kurnaz’ın oğludur. “Mızrakçıoğlu” mahlasıyla tanındı. Saza hâkimiyeti yanında
kuvvetli bir halk ozanı olan Kurnaz, âşık
edebiyatının her alanında güçlü örnekler
verdi. Tüm etkinliklerin aranılan bir şahsiyeti idi. Genç yaşında geçirdiği bir kalp
krizi sonucu vefat etti.
EMİR KALKAN

KURNAZ, MEHMET
Saz şairi (Tomarza/Emiruşağı/Avşarobası, 1929-). İlkokulu bitirdi. Saz çalmayı
kendi gayretleriyle öğrendi. Karacaoğlan
çizgisinde çalıp söyleyen, hiçbir şenlik ve
yarışmalara katılmamış bir köy ozanıdır.
Şiirleri, kendisi de bir Afşar olan âşığın
aşiretinin geçmişteki kahramanlıkları,
aşk ve doğa güzellikleriyle ilgilidir. Hâlen
köyünde oturmakta ve geçimini çiftçilikle sağlamaktadır.
Şiirlerinden bir örnek:
Efkârlanma deli gönül
Viraneler çarşı oldu
Adil bildiğimiz gençler
Adalete karşı oldu
Toprak ile taşımızdan
Ekmek ile aşımızdan
Neler geçti başımızdan
Umduğumun tersi oldu
Beni efkâra saldılar
Türlü gaflete daldılar
Avratlar hatip oldular
Çeşme başı kürsü oldu
Serveti çok boş kasalar
Böyle mi anayasalar
Çoğaldı aklı kısalar
Adam karaborsa oldu
Kimse ekip biçmez iken
Kimse suyun içmez iken
Kervan konup göçmez iken
Kayalıklar arsa oldu
Kim ki çalıp eğlenmeyen
Mehmet kendin beğenmeyen
Tavandan yere inmeyen
Sokaklara fırça oldu

EMİR KALKAN

KURŞUNLU (HACI AHMED PAŞA) CAMİİ
Kayseri’de bugüne kalmış tek Mimar
Sinan* eseri cami. Cami 1573 (?) yılında,
Konya Valisi (Kayseri sancak olarak bu
tarihte Konya’ya bağlı idi) Ahmed Paşa*
(Hacı-Doğancı) tarafından Mimar
Sinan’a han, hamam, mektep ve imaretten oluşan bir külliye ile beraber yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın yapmış olduğu
binaların listeleri verilen eserlerde “Kay-
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seri’de Hacı Ahmed Paşa Camii” ismi ile
geçen yapı, kubbesinin kurşunla kaplı
olmasından dolayı Kurşunlu Camii ismini almıştır. Cami, devrinin mimari özelliklerini taşıyacak şekilde kare planlı, ana
mekân üzeri bingilere dayalı kalın kemerlerin taşıdığı tek kubbe ile örtülmüştür.
Mihrap cephesi hariç üç cephede kubbenin oturduğu kalın kemerler, mevcut üç
mahfelin genişliğini oluşturacak şekilde
büyük tutulmuştur. Yine bu üç cephede
alt sırada mahfel genişliğindeki nişler
pencerelerle nihayetlenir. Camide alt ve
üst olmak üzere yanlarda üçer, ön ve
arka cephede ikişer pencere bulunmaktadır. Üst sıradakiler vitraylıdır. Kuzey
cephede cami içinden, duvar arasından
dar bir merdivenle çıkılan müezzin mahfeli bulunur. Yanlarda ve arkada bulunan
üst mahfellere ise son cemaat mahallinin
iki yanında bulunan, yine duvar arasından, batıdakinde minare ile müşterek,
doğudakinde çatı çıkışı ile müşterek iki
kapı ve merdivenle çıkılır. Önde baklava
motifli başlıklı mermer sütunlara dayanan ortada küçük, yanlarda ikişer büyük
kubbeden oluşan birinci sıra revak ile
buna bitişik yine sütunlara dayanan
meyilli çatılı ikinci sıra revak XVI. yüzyıl
özelliklerini taşıyan çift sıralı son cemaat
mahallini oluşturur. Son cemaat mahalli
yanlarda ana mekândan taşmıştır. Mihrap cephesi dıştan iki payanda ile desteklenmiştir. Yine pencereli ve kasnaklı ana
kubbe kasnak çevresinde küçük payandalarla desteklenmiştir. Caminin tek
minaresi bulunmaktadır.
Caminin klasik tarzda mukarnaslı cümle
kapısı, mihrabı, minberi ve kürsüsü mermerden, diğer bütün bölümleri kül renkli
kesme köfeki taşından inşa edilmiştir.
Avlusundaki şadırvanı sekiz sütuna dayalı kubbeli ve faaldir.
Ana kubbe ve son cemaat mahallindeki
kubbeler yer yer bozulmuş kalemişi klasik tezyinat ile ana kubbe merkezi Besmele ve Cuma Suresi’nin 9. ayeti ile
süslenmiştir. Bina bu hâli ile Mimar
Sinan’ın son yıllarında yapılan camilerden özellikler taşımaktadır.
Cümle kapısı üzerinde bulunan Osmanlı
Dönemi’nde Kayseri’nin ilk Türkçe kitabesinde şöyle yazar:
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Kurşunlu Camii’nin II. Abdülhamid zamanında çekilmiş ilk fotoğrafı (AnkaraKayseri Albümü 1890-1910, İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi)

Kurşunlu Camii kitabesi

Şehr-i zilhiccede urmuşsun anal
bünyadın
Diyalarım haşre değin sâhibine ola
dua
Oldu ma‘mur vilâyet didim ana târîh
Yapalı Kayser’de camiin Ahmed Paşa
Burada son mısra ebcet hesabı ile M 1586
yılını vermektedir. Bu tarih, yüz yaşına

Kurşunlu Camii avlusunda Mimar Sinan’ın 344. ölüm yıl dönümü için yapılan
anma töreni-31 Mart 1932 (H. Tayfur- Foto Zafer, N. Feyzioğlu Arşivi)
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Kurşunlu Camii planı (çizim: A. Gabriel)

yakın vefat eden Mimar Sinan’ın ölümünden iki yıl evveli vermektedir ki imkânsız
gibi görünmektedir. Hâlbuki Hacı Ahmed
Paşa’nın 1581 tarihli vakfiyesinde camiden
bahsedildiği gibi, Padişah II. Selim’in kendisine vermiş bulunduğu temliknâmede
(bağış senedi) camiin yapılışı açıkça 1573
olarak zikredilmiştir. Kitabede tarih gibi
bir kısım söyleyiş hataları (veya özellikleri)
da bulunmaktadır. Mesela "anal" anın,
"diyalarım" dilerim yerine yazılmıştır.
Ahmed Paşa Kayseri’deki hayratını
Konya valiliği sırasında yaptırmıştır. Bu
dönemde Konya ile birlikte Kayseri, şehzadelerin yetişmeleri için valilik görevi
yaptıkları eyaletin ikinci büyük sancağı
durumundadır. Kayseri, aynı zamanda
“Makarr-ı Mirmiran” (beylerbeylerinin
oturduğu yer) olarak eyalete merkezlik
yapmıştır. Ahmed Paşa Kayseri’deki
vakıfları ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diğer vakıfları için iki vakfiye tanzim
ettirmiştir. Ahmed Paşa’nın Kayseri’de

Kurşunlu Camii-1925 (Albüm, TBMM)

cami çevresindeki arazi, anbar arazisinin
bir bölümü ve Tomarza vakıf arazilerindendir.
Ahmed Paşa'nın Kayseri’deki Kurşunlu
Camii’nden başka (aynı zamanda Mimar
Sinan’ın) bir eseri kalmamıştır. Cami son
yıllar da dâhil olmak üzere onarımlar
görmüş, bilhassa eriyen kurşunlar yenilenmiştir. Külliyenin vazife görmeyen
hamamı (Paşa Hamamı) caminin güneyinde çifte kubbeli olarak XX. yüzyılın ilk
yarısında mevcutken 1943 yılında önündeki caddenin (İstanbul, Osman Kavuncu Caddesi) genişletilmesi için Belediye
ve Vilayet eliyle yıkılmıştır. Resmi, çevresi ile birlikte Albert Gabriel*’in Kayseri
Türk Anıtları eserinde bulunmaktadır.
Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C. III, s. 410; A.
Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu) , s. 25-28; Rıfkı
Melül Meriç, Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, Ankara 1965, s. 26,81; Albert Gabriel,
Kayseri Türk Anıtları, çev. A. Akif Tütenek,
Yay. Faruk Yaman, Kayseri 2009, s. 120, 121;
Mehmet Çayırdağ, “Mimar Sinan’ın Kayseri’deki Eserleri”, IV. Uluslararası Türk Sanatları
Kongresi Bildirileri (4-7 Kasım 1997), Ankara
1999, s. 163-168.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

Kurşunlu Camii’nin içi (kayseriden.biz)

Kurşunlu Camii Şadırvanı
Kocasinan ilçesinde, Kurşunlu Camii*’nin avlusunda bulunmaktadır. Üzerinde
kitabesi bulunmayan şadırvanın inşa tarihi bilinmemektedir.
Şadırvan, sekizgen planlı olarak inşa edilmiştir. Her köşede yer alan daire kesitli
sütunların sivri kemerlerle birbirine bağ-
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lanması sonucunda oluşan çardağın
üzeri kubbeyle kapatılmıştır. Kubbe,
dışarıdan kurşun malzeme ile kaplanmıştır. Yukarıdan aşağıya doğru genişleyen
mermer sütunlar baklava dilimli başlıklara sahiptir. Sütunlar arasında demir gergiler yer almaktadır. Kubbe ile aynı aksta
sekizgen havuz bulunmaktadır. Havuzun
her bir kenarı sütunlar arasına gelecek
şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca havuzun
her bir yüzü üzerine birer abdest musluğu yerleştirilmiştir. Şadırvanın üzerini
örten kubbenin iç yüzeyi kalem işi süslemelerle tezyin edilmiştir. Yapıda, sütunlarda ve havuzda mermer, kubbe ve
kemerlerde taş, inşa malzemesi olarak
kullanılmıştır. Yapım yılı bilinmeyen
şadırvanın, önünde bulunduğu Kurşunlu
Camii ile aynı tarihte (1573) inşa edildiği
ileri sürülmektedir.
Ahmet Remzi (Akyürek*) Dede’nin “Kayseri’de Kurşunlu Câmi‘-i Şerîfi’nin
Şadırvânına Cârî Su Yolunun Ta‘mîr
Târîhi” başlıklı şiiri:
Kânı gevher hâki zer Kurşunlu Câmi‘
dense de
Beyt-i ma‘mûr-ı ibâdettir değil taş
kubbe bu
Hazret-i Sultân Selîm-i Evvel’in
hayrâtıdır
Hayr ile yâd eyle rûh-ı pâkini ey nîk-hû

Kurşunlu Camii -2015

Hâtıra gelmez mi mi‘mârı Sinân’a

fâtiha
Mâhirâne san‘atın seyr eyledikce
sû-be-sû
Eylemiş ta‘mîrine himmet gelip Ahmed
Paşa
Bâb-ı feyzinde olan târîhi dikkatle oku
Bir zamân havzı susuz kalmıştı mecrâsı
harâb
Teşnegâna bir içim su yoktu etse
cüst ü cû
Hazret-i Nâfiz Efendi kim Talaslızâdedir
Menba‘ından başlayıp tecdîde ol merd-i
nikû
Hak mükâfâtın vere ta‘mîri ikmâl
etmeden

Kurşunlu Camii dış cemaat mahalli-2015
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Kurşunlu Camii şadırvanı

Nûş edip âb-ı likâya etti azm-i vasl-ı Hû
Sonra mahdûmı Mehemmed Bey edip
sarf-ı nukūd
Eyledi itmâma himmet hayr-ı cârî işte
bu
Vâlide rahmet ola bu âfiyetle müstedâm
Ey musallî gel du‘âya sıdk ile âmin
be-gû

Kurşunlu Camii şadırvanı
plan ve cephe görünüşü
(Çizim: M. Denktaş)

Oldu cârî bir güher târîh Remzî
hâmeden
Aktı şadırvâna su bâ-lutf-ı Mevlâ al
vuzû
1341 (1922/23) Üsküdar
Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 48-49;
Mazıoğlu, ARAŞ, s. 257.
REMZİ AYDIN

Hamit Kurt

KURT, CENGİZ
Müzisyen, saz sanatçısı (Kayseri, 1960-).
İlkokulu bir köy ilkokulunda bitirdi.
Ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı.
ODTÜ’ye girdi (1978). AÜ Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinden mezun oldu
(1985).
Bağlama çalmayı kendi kendine öğrendi.
Halk müziği nazariyatı ve bağlamada
yöre tavırları konularında İhsan
Öztürk’ten ders aldı. Bilâl Ercan ve Serdar Yayla ile birlikte çalışmalar yaptı.
İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Hülya
Süer, Belkıs Akkale gibi halk müziği

sanatçılarına eşlik etti. Özel İhsan Öztürk
Halk Müziği Öğretim Merkezi ve Özel
Musa Eroğlu Müzik Merkezinde uzun
yıllar müzik teorisi, nota, bağlama öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. TRT ile
birçok özel TV kanalında programlara ve
canlı yayınlara katıldı.
2002 yılında düzenlenen “ANB - 2002”
(Anadolu’nun Nefesi Bağlama, Sempozyum ve Etkinlikleri)’ye “Bağlamanın Dışa
Açılma Sürecinde Aşılması Gereken
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir
bildiri ile katıldı. Öğrencileriyle oluşturduğu bir grupla (bağlama dörtlüsü) etkinliklere katıldı, resitaller verdi. TRT ve özel
TV kanallarına belgesel ve reklam filmi
müzikleri yaptı. Hâlen Mehmet İpek’le
birlikte kurdukları CKMİ Müzik Merkezinde müzik eğitimi, yayıncılık, belgesel
müzik yapımı ve nota yazımı çalışmalarını sürdürmektedir.
Eserleri: Bağlamaya Başlangıç, C. 1
(2003); Artikülâsyon, Ornament, Dinamik, C. 2 (2004).
Kaynakça: http://tr.wikipedia.org/ 28.10.2014
15.05
YAYIN KURULU

KURT, HAMİT
Yazar (Kayseri/Yahyalı,1968-). İlkokulu
köyünde, İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da, yüksek tahsilini de dışarıdan tamamladı. Memuriyet hayatına KastamonuTaşköprü ilçesinde din görevlisi olarak
başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına atandı (1997).
Dinî Yayınlar Dairesi Başkanlığına geçti
(2003). Din görevlisi olarak Almanya’ya
gitti. Almanya’daki görevi sırasında Türk
ve Alman aileleri üzerine araştırmalarda
bulunmaktadır.
Yahyalı Şelale gazetesi, Diyanet Çocuk,
Diyanet aylık ve Diyanet Avrupa aylık
dergilerinde yayınlanmış çok sayıda
makalesi bulunmaktadır.
Hâlen Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet
aylık dergisi ile Diyanet Avrupa dergisinde haberleri yayına hazırlıyor.
Eserleri: Toplumsal Dram Boşanmalar
ve Sebepleri (2006); Gençliği Bekleyen
Tehlikeler ve Çözüm Yolları.
YAYIN KURULU
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KURTSOY, ALİ
Öğretim üyesi, nöroşirürji uzmanı (Kayseri, 1958-). İlkokulu Mustafa Özgür İlkokulunda okudu (1971). Orta ve lise tahsilini Fevzi Çakmak Lisesinde tamamladıktan sonra (1979) Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesine girdi (1985). Sinir cerrahisi
(nöroşirürji) alanında ihtisas yaptı (1992).
Aynı üniversitede yardımcı doçent
(1998), doçent (2001) ve profesör (2007)
unvanlarını aldı. Türk Nöroşirürji Derneği; Nöroonkoloji Grubu ve Kafa Tabanı Cerrahisi Grubu üyesidir. Süreli ve
süresiz birçok yayında bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

KURU, ALEV ÇAKMAKOĞLU
Öğretim üyesi, sanat tarihçisi (Bolu /
Düzce, 1956-). Eski Kayseri milletvekili,
İçişleri ve Millî Savunma eski bakanlarından Sabahattin Çakmakoğlu’nun kızıdır.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü’nden 1982 yılında
mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesinde yüksek lisans (1986), Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde “Fetihten
Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki
Türk Anıtları” konulu doktorasını
tamamladı (1993). Görev yaptığı Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent (1996), doçent (2002) ve profesör oldu (2008). Hâlen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
olarak görev yapmaktadır.
Uzmanlık alanı Türk sanatı tarihidir.
Özellikle Türk mimarlık tarihi ve ikonografisi alanlarında bilimsel çalışmaları
bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.
Eserleri: Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara (1999); Sinop Hapishanesi,
Ankara (2004).
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mayan köprünün inşa tarihi bilinmemektedir.
Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen köprü, kasabanın içerisinden geçen
dere yatağı üzerine kurulmuştur. İki adet
basık yuvarlak kemer gözünden oluşan
köprünün mansap tarafı betonarme ekle
genişletilmiştir. Bu genişletme sırasında
köprüye yine betonarmeden bir göz daha
ilave edilmiştir. Memba tarafında ise iki
kemer gözünün ortasında yarım daire
kesitli bir selyaran bulunmaktadır. Köprü
üzerinde herhangi bir süsleme unsuru
yer almamaktadır.

Ali Kurtsoy

REMZİ AYDIN

KURUKÖPRÜ SU KEMERİ
Bu su kemeri Talas* ilçesine 30 km mesafedeki Kuruköprü Köyü’nün girişinde
yer almaktadır. İki vadiyi birbirine bağlayan dere yatağının içerisine, doğu-batı
yönünde inşa edilen su kemerinin uzunluğu 172 m’dir. Malzeme olarak düzgün
kesme taş ve kaba yonu taş kullanılmıştır.
1 adet sivri, 13 adet yuvarlak kemerden
oluşan su kemerinin en büyük kemeri
yıkıldığı için ikiye bölünmüştür. Doğu
yönünde yer alan üçüncü kemerle dördüncü kemerin oturduğu ortadaki ayak
tamamen yıkılarak altından yol geçirilmiştir. Muhtemelen Selçuklular Dönemi’nde, bütün kemerlerin içleri kesme
taşlarla örülen duvarlarla kapatılmış,
böylece küçük bir bendin oluşması sağlanmıştır. Kemerin oturduğu ayakların
kuzey cephelerinde yer yer sel yarıkları
görülür. Su kemeri Roma İmparatorluğu
Dönemi*’nde inşa edilmiş olmalıdır.

Alev Çakmakoğlu Kuru

Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları; Yeğen, KTE.
MUSTAFA DENKTAŞ

Kaynakça: http://sabahattincakmakoglu.com;
http://websitem.gazi.edu.tr/site/alevkuru/posts/
view/id/2252 erişim7.01. 2015 19.07
YAYIN KURULU

KURUKÖPRÜ KÖPRÜSÜ
Talas* ilçesi, Kuruköprü kasabasında yer
alan köprü, günümüzde işlevine uygun
olarak kullanılmaktadır. Kitabesi bulun-
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Kuruköprü Köprüsü memba cephesi (Özbek - Arslan, KTKVE)
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Kuruköprü Su Kemeri

İsmail Hakkı Kurultak
(A. Gerçel Arşivi)

KURULTAK, İSMAİL HAKKI
İş adamı (Kayseri, 1 Temmuz 1883- İstanbul, 12 Ekim 1962). Kayseri eşrafından
Postaağası ve Tacettin Veli sülalesindendir. Babası ve annesi Lalapaşa (Tacettin)
Mahallesi’nden Hacı Hamdi ve Havva
Hanım’dır. Kayseri Lisesini bitirdikten
sonra İstanbul’da hukuk tahsili gördü.
Sirkeci Gümrük Müşavirliğinde bulunduğu sırada Mahmud Şevket Paşa,
Beyazıt’ta makam otomobiline yapılan
bir saldırıda öldürüldü (1913). Bu olayda
parmağı olduğu gerekçesiyle suçlandı ve
gözaltına alındı. Birilerine göre o İttihat
ve Terakki yönetimine karşıydı. Onun
suikastçıları tanıdığına inanıldı ve bilgi
almak, olayı çözüme kavuşturmak için
kendisine büyük eziyetler yapıldı. Oysaki
gerçekte onun bu olaya dair bilgisi ve bir
alakası yoktur. Mahmud Şevket Paşa’yı
öldürenlerin adlarını da duymamıştı.
Diğer suçlananlarla birlikte satın aldıkları urganla hapis tutuldukları Selimiye

Kışlası’ndaki iki katlı binanın üst kat
penceresinden aşağı inerek yapılan
işkenceden kaçıp kurtuldular. O tarihlerde idarecilerden birinin oğluyla birlikte
daha önceden tanıdığı kişilerin yardımıyla İngiliz gemisine binip İngiltere’ye gittiler.
O sıralarda Birinci Dünya Savaşı çıkmak
üzere olduğundan tedbir olarak İngilizler
yabancıları ülkelerine almamaktaydılar.
Bunun üzerine İsmail Hakkı Bey oradan
Mısır’ın İskenderiye şehrine gitti. Bir
müddet burada Ziraat Müfettişliği görevinde bulundu. Daha sonra İskenderiye’de
Türk şekercisi “Hacı Bekir” Şeker İmalathanesi ve mağazasını açtı. Elli beş yıl
Mısır’da ikamet etti. Bu müddet içerisinde iş yeri Türklerin uğrak yeriydi. Altı
lisan bilen İsmail Hakkı Bey misafirperver ve bekâr olduğu için misafiri eksik
olmazdı. Onların her türlü işlerinin çözümünde ve ağırlanmasında yardımcı olurdu. Osmanlı Devleti’nin son şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi, Musa
Kazım Efendi, Haydarizade İbrahim
Efendi, Mehmet Akif Ersoy, Eşref Kuşçubaşı ve Türkiye’den giden kardeşleri Necmeddin Taceddin (1894-1986) ile en
küçük kız kardeşi Hamdiye İkiz (19011984) kendisini ziyarete gelenlerdendi.
Mısır’da 1958 yılında Nasır tarafından
ülkedeki yabancıların mal varlıklarının
devletleştirilmesi uygulamasından sonra
bütün mal varlığına el kondu. Bunun
üzerine yaşı itibarıyla da sağlığı bozulduğundan tedavi için İngiltere’ye döndü.
Uzun bir süre burada tedavi gördü. Daha
sonra doğduğu yer olan Türkiye’ye geldi.
İstanbul’da Anadolu yakasında Bostancı
semtine yerleşti. Ölümüne kadar en
küçük kız kardeşi Hamdiye Hanım’ın
yanında yaşadı. Vefatı üzerine İstanbul
Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
ALİM GERÇEL

Kurum Sokağı Çeşmesi

KURUM SOKAĞI ÇEŞMESİ
Melikgazi ilçesi Kemeraltı Mahallesi,
Kurum Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Sağlam durumdaki eser, günümüzde kullanılmaktadır. Çeşmenin inşa kitabesi
yoktur. Sokak üzerindeki bir evin duvarına bitişik olarak inşa edilen çeşme, tek
cepheli ve tek kemerli olarak tasarlan-
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mıştır. Çeşme nişini örten yuvarlak
kemer doğrudan çeşme duvarlarına oturmaktadır. Kemer üzengisinin altındaki
taş, içe doğru taşırılıp çeşme nişini de
dolaşan bir silmenin başlangıcı olarak
düşünülmüştür. Çeşmenin yuvarlak
kemeri iç ve dış bükey yarım daire profilli silmeyle hareketlendirilmiştir. Çeşme
nişini dolaşan silme ise düz profillidir.
Oldukça derin olarak tasarlanan çeşme
nişinin duvarında ayna taşı yoktur.
Çeşme duvarında tek musluk yer alır.
Çeşme yalağının iki yanındaki beton
sekiler yakın tarihlerde yapılmıştır.
Çeşme kemeri ve niş içini dolaşan silme
dışında bezeme yoktur. Çeşme kaba
yonu ve kesme taşla yapılmıştır. Muhtemelen XX. yüzyılın başında inşa edilmiş
olmalıdır.
Kaynakça: Özbek-Arslan, KTKVE, s. 657.
YAYIN KURULU

KUŞ, FEHMİ
Spor adamı, teknik direktör, eğitimci
(Kayseri /1949-). Henüz 16 yaşındayken
Kayseri Lisesi takımında ve Kayseri
Amatör Ligi’nde yer alan Sanayispor’da
oynamaya başladı. 1965 yılında Genç
Karma’ya çağrıldı. 1966’da Kayserispor’a davet edilmişse de Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tahsiline devam ettiği
için bu teklifi kabul etmedi. Bir müddet
Kayseri Yapıspor’da oynadı.
Fakülteyi bitirdikten sonra Kayseri F.
Çakmak Lisesinde edebiyat öğretmeni
olarak göreve başladı. Bu dönemde lise
takımını da çalıştırıp Kayseri birincilikleri ile Türkiye şampiyonluğu kazandırdı.
Bu arada Kayseri amatör kümesinde yer
alan birkaç amatör takımı da çalıştırıp
şampiyonluklar elde etti.
1976 yılında Kayserispor alt yapısını
çalıştırmaya başladı. Kayseri Bölge Karmasının antrenörlüğünü de üstlendi.
Kayseri Karmasını Türkiye şampiyonu
yaptı (1977). Kayserispor’a alt yapıdan 46
adet profesyonel futbolcu yetiştirdi.
Kayserispor’la anlaşma yaparak profesyonel teknik direktörlüğe başladı (1980).
Bu tarihten itibaren 4 yılı profesyonel
takımda olmak üzere Kayserispor’da 11
yıl, Kırşehirspor’da 2 yıl, Aksarayspor’da
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bir yıl ve Elazığspor’da da yarım sezon
teknik direktör olarak çalıştı. Öğretmenliği tercih edip F. Çakmak Lisesine döndü
(1990). Okul takımı ile Ağırnas
Şimşekspor’u da (Daha sonra adı Kocasinan Şimşekspor* oldu.) çalıştırmaya
devam ederken Bölgesel Amatör Lig’de
oynayan Büyükşehir Belediyespor’u 2 yıl
çalıştırdı. Ardından 3. Lig’de yer alan
Melikgazi Erciyesspor’da görev aldıysa
da okul ile ikisini bir arada yürütemediği
için öğretmenliği bırakmak zorunda
kaldı. Hâlen Kocasinan Şimşekspor’un
teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin
Kayseri şubesinin kurucu başkanlığı,
merkez yürütme kurulu üyeliği bulunmaktadır.
HALİL SEVERCAN

KUŞAT, ALİ
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Kayseri/ Sarıoğlan, 15 Nisan 1965-). İlkokul tahsilini
kasabasında orta ve lise tahsilini ise
Develi İmam-Hatip Lisesinde parasız
yatılı olarak tamamladı. 1983 yılında
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine
birincilikle girmeye hak kazandı. 1988
yılında bu fakülteden mezun olduktan
sonra Ordu ili Fatsa ilçesi Ilıca kasabası
İlköğretim Okuluna öğretmen olarak
atandı. EÜ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu (1989). “Mustafa Şekip Tunç’un
Din Psikolojisindeki Yeri” konulu yüksek lisans tezini bitirdikten sonra aynı yıl
yine aynı bilim dalında doktora programına başladı (1990). İngiltere’nin Birmingham Üniversitesine doktora öğrenimi yapmak üzere gönderildi (Şubat
1992). “The Concept of God Among
Adolescencents in Relation to SelfEsteem, Family Backgroud, School Differences and Social Environment” konulu doktora tezini tamamladıktan sonra
Türkiye’ye döndü (1996). ABD’de din
psikolojisi alanında yrd. doç. dr. olarak
öğretim üyeliğine (Ocak 1997), Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
müdür yardımcılığına atandı (Ocak
2003) ve doçent oldu (2005). Alanında
pek çok bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

Ali Kuşat
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Mahmut Kuşçulu
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KUŞÇU
Kayseri merkeze 30 km uzaklıkta Kocasinan ilçesine bağlı mahalle. Kayseri ili
sınırları içinde buradan başka Sarız ilçesine ve Yeşilhisar ilçesine bağlı “Kuşçu”
isimli iki yerleşim yeri daha bulunmaktadır. Buraya adını veren özellik; Osmanlı
Dönemi*'nde merkeze avcı kuşların
yetiştirildiği doğan, şahin, çakır mukataalarından (bir çeşit devlet çiftliği) biri
olmasıdır. Doğancıbaşı Defterine tabi
olanların doğancı, şahinci, çakırcıbaşları
her sene ürettikleri, çakır, şahin ve akçaları İstanbul’a getirip teslim ederek karşılığında her türlü vergiden muaf olduklarına dair berat ve belge alıyorlardı. Bu çeşit
mukataalar 1830 yılına kadar varlıklarını
sürdürdü. Kuşçu’nun aynı zamanda
tımarlı asker besleme bölgesi olduğu da
Osmanlı kaynaklarında belirtilmektedir.
1530 tarihinde Kenar-ı Irmak Nahiyesi*’ne bağlı mezra, 1530 tarihinden 1972
tarihine kadar köy, 1972 tarihinden 2009
tarihine kadar belediye teşkilatı olan
kasaba, 2009 tarihinden itibaren Kocasinan* ilçesine bağlı mahalle olarak
devam etmektedir. Eski yerleşim yerinin
tamamı Yemliha Barajı* suları altında
kaldı. Yeni yerleşim yeri, Saytepe mevkiine 2000’den sonra kuruldu. 2000 yılı
nüfus sayımına göre 1623 nüfusa sahipti.
2007 yılında yapılan nüfus sayımında ise
64 erkek 99 kadın olmak üzere toplam
nüfusu 163 iken 2013 yılı ADNKS göre
nüfusu 374’tür.
Kaynakça: Ahmet Korkmaz, Gelmişi Geçmişi
ile Kuşçu, Kayseri 2006; İnbaşı, 16.YBKayseri;
Muhammet Karakaş, “XVIII. Yüzyılın İkinci
Yarısında Kayseri Mukataaları” KYTSB¹, s. 253-

Kuşçu’nun yeni yeri (S. B. Akbaş)

268; Hüseyin Cömert, 1831 Kayseri’de İlk
Nüfus Sayımı, Kayseri 1993; İsmet Demir, 387

nolu Deftere göre H. 937 / M. 1530 Tarihinde
Kayseri Livası, 1997; Çayırdağ, KTA, C. 1,

“Avcılık” maddesi.

AHMET KORKMAZ

KUŞÇULU, MAHMUT
Kurrâ hafız, müderris (Kayseri, 1868İstanbul, 1 Ocak 1949). İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptı. Pişekarzade Hoca’dan okuyup Melikgazi Medresesine kaydoldu. Tahsili bitmeden İstanbul’da
askerlik görevine başladı. Selimiye
Kışlası’nda kıldırdığı namaza katılan bir
binbaşı, Kur’an okuyuşunu ve sesini
beğendiği için tavsiye mektubuyla Mustafa Ragıb Efendi adındaki “Hafız Âciz
Efendi” lakabıyla meşhur bir hocaya gönderdi. Bu hocadan dokuz sene kıraat ilmi
okudu. İstanbul’da kaldığı müddetçe
Süleymaniye Camii’ne müracaat eden
hafızlara ilm-i kıraat okuttu. İcazet alması
üzerine İstanbul’da kalmasını isteyen
hocası Âciz Mustafa Efendiye, “Orta Anadolu’da Kur’an ehli bulunmamaktadır.
Sizden aldığım ilmi oraya götürmek istiyorum.” dese de asıl niyeti dokuz sene
ayrı kaldığı Kayseri’ye dönmekti. Kayseri’ye dönünce Hacı Torunağazade Hacı
Nuh Efendi’nin kızı Sare Hanım’la evlendi. Kayseri Sultanîsinde (Lisesi*) dinî ilimler muallimliği yaptı (1899-1912). Aynı yıl
Daru’l-Hilafe müderrisliğine tayin oldu.
Daru’l Huffaz’da (Hafız Okulu) Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile medreselerin kapatılmasına kadar görev yaptı (1917-1924).
Tutak Mescidi’nde Kur’an okutmaya başladı (1926–27). Kaleönü’nde bir binada
Kur’an eğitimi vermeyi sürdürdü (193037). Burası daha sonra açılacak Taşçıoğlu
Hafız Okulu*nun çekirdeği durumundaydı. 1939 yılında imamlığını yaptığı Hunat
Camii*’nin arka kısmında ilm-i kıraat
okutmaya devam etti.
Kur’an harflerinin telaffuzuna çok düşkündü. Pazara gittiğinde “Bir kilo kabak!”
cümlesini tecvidli söyler, “Doğru dürüst
söylesene!” diyen pazarcıya, “10 paralık
kabak için tecvidimi mi bozayım?!” cevabını verir. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi.
Hacı Zühdü (Ö. 1945) ve Keçeci Muharrem Efendi (Ö. 1948), Hacı Seyyid, H.
Mümin Akan* (Hasbekli Hoca), Mustafa
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Şerbetçioğlu, Ahmet Leblebici*, Esat
Geredeli, Recep Özbakır, Hasan Bulduk,
Mehmet Kılıç, Ahmet Madazlı, Osman
Çapacı* (Demirci Hoca), Ahmet Sade*
başlıca öğrencilerindendir. 1940 yılından
itibaren Hunat Camii’nin arka tarafında
hafız yetiştirmeye ve Kur’an ilimleri
öğretmeye devam etti. 1945 yılına kadar
25 yıl boyunca Hunat Camii imam-hatipliğini de yürüttü. Hastalanınca ailesiyle
birlikte İstanbul’a, ticaretle uğraşan oğlu
Süleyman’ın yanına gitti. Babasını hacca
göndermek isteyen oğlunun teklifini
“Ticaretle kazandığın parayla hacca gitmem.” diyerek kabul etmemiştir. Kitapları faytonla Raşid Efendi Kütüphanesi’ne gönderildi (1962).
Süleyman (Kuşçulu), Penbe (Kızılçeç),
Gülsüm (Öztürk) ve Akhanım (Karaçağlar) çocuklarıdır.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 89-90; Develioğlu, s. 208-209; M. Zeki Bozdoğan, Hasbekli
Hafız Mümin Hoca ve Taşçıoğlu Hafız Okulu,
Ankara 1995, s. 54-60; Kızı Akhanım’dan torunu Mahmut Karaçağlar (D. 1957) ile yapılan
08.02.2012 tarihli görüşme.
MUSTAFA IŞIK

KUŞÇULU, NUH
İş adamı (Kayseri, 1932- İstanbul, 21 Eylül
1993). Dedesi o devrin tanınmış hafızlarından Mahmut Kuşçulu, babası Süleyman Kuşçulu’dur. İlkokul 3. sınıfa kadar
Kayseri’de İstiklal İlkokulunda okudu.
Dedesinin Hunat Camii’ndeki derslerini
takip etti. Camcılık işiyle uğraşan babası
işini İstanbul’a naklettikten sonra ilköğrenimini Şehzadebaşı İlkokulunda
tamamladı. Daha sonra Cağaloğlu Ortaokulunu bitirdi ve İstanbul Sultanahmet
1. Ticaret Lisesine devam etti. İngiltere’de Yüksek İşletme İktisadi Enstitüsünde
öğrenimini tamamladı (1950). Türkiye’ye
döndükten sonra baba mesleği oto cam
fabrikasını kurdu (1966). Ardından Anadolu Cam Sanayiini kurdu (1969). Mersin ilindeki cam fabrikası daha sonra Şişe
Cam’a satıldı.
İstanbul Sanayi Odasına üye oldu (1966).
Meclis üyeliği ve 1977-1987 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yaptı.
Türkiye Odalar Birliği genel başkan yardımcılığı (1982-1984) ve TRT Yönetim
Kurulu üyeliği görevini yürüttü (1984-

1988). Ayrıca Türkiye Sınai Kalkınma

Bankası ve Anadolu Endüstrisi Holdingin yönetim kurulu üyeliklerinde de
bulundu. Evli ve üç çocuk babasıydı.
ALİM GERÇEL

KUTBEDDİN MELİKŞAH
Kayseri’ye hâkim olan Selçuklu şehzadesi. Sultan II. Kılıç Arslan*’ın (1155–1192)
en büyük oğludur. Sultanın, memleketi 11
oğlu arasında taksim etmesinden sonra
Sivas ve Aksaray’a vali oldu. Sultan’ın en
küçük kardeşleri Keyhüsrev’i veliaht
tayin etmesi üzerine babasının yerine
tahta geçmek için mücadeleye girişti.
Onun bu niyetini anlayan Kılıç Arslan,
veziri İhtiyareddin Hasan’ın (Hoca
Hasan*) da teşvikiyle ordusuyla onun
üzerine yürüdü (1188). Türkmenlerden
topladığı kuvvetlerle babasını Kayseri
civarında karşılayan Melikşah, askerlerinin büyük Sultan’a karşı savaşmak istememeleri yüzünden Sivas’a çekilmek
zorunda kaldı. Araya Mengücek Beyi
Behramşah’ın girerek Kılıç Arslan’ı oğluna karşı kışkırtan veziri Hasan’ı yanından
uzaklaştırması şartıyla onları anlaştırdı.
Hoca Hasan bunun üzerine Kılıç
Arslan’ın yanından ayrıldı, Kayseri Meliki Nureddin Sultanşah*’ın yanına gitti ve
onun veziri (atabeyi) oldu.
Bu gelişmelere rağmen bir müddet sonra
ordusuyla babasının üzerine yürüyen
Melikşah, Konya’yı ele geçirip veliahtlığı
ondan zorla aldı. Veliahtlığı ele geçirmesinden sonra Alman İmparatoru Fredrick Barberos kumandasında Anadolu’ya
giren Üçüncü Haçlı Ordusu, Veliaht
Melikşah ve kardeşleri Mesud ile
Keyhüsrev’in savunduğu Konya’ya girip
şehri yağmaladı (1190). Nihayet Kılıç
Arslan ve Melikşah’la bir anlaşma yapan
Haçlılar, buradan Kudüs’e doğru harekete geçtiler.
Kendisini veliaht tayin ettirdiği babası
Kılıç Arslan’ı esir gibi yanında tutan
Melikşah, bir müddet sonra onu da yanına alarak Kayseri’deki kardeşi Sultanşah
üzerine yürüdü ve Kayseri’yi kuşattı.
Kılıç Arslan bu muhasara sırasında oğlu,
Kayseri hâkimi Sultanşah’ın yanına gitti.
(Belki de onu, kardeşini ikna etmek üzere
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Melikşah göndermişti.) Babasının geri
dönmediğini gören Melikşah, muhasarayı terk edip Konya’ya döndü. Oğlu
Sultanşah’tan da hiç memnun olmayan
Kılıç Arslan, buradan da ayrılarak Uluborlu hâkimi, çok sevdiği küçük oğlu
Gıyâseddin Keyhüsrev*’in yanına gitti.
Konya ileri gelenlerinin daveti üzerine
babasını yanına alıp Konya üzerine yürüyen Keyhüsrev başşehri ele geçirmiş,
ardından Aksaray’a çekilen Melikşah
üzerine yürüyerek onu muhasara altına
almıştı. İhtiyar sultan burada vefat edince
muhasarayı durdurup babasının cesedini
Konya’ya taşıdı ve Selçuklu Sultanları
anıtkabiri olan Alâeddin Camii avlusundaki Kümbethâne’ye defnetti. Daha
sonra I. Keyhüsrev olarak babasının yerine saltanatını ilan etti.
Melikşah, bütün bunlara rağmen saltanat
iddiasından vazgeçmedi. Vali tayin edildiği Aksaray-Sivas arasında gidip gelirken
Kayseri’ye uğrayıp kardeşini ziyaret ederek onu kendisine itaat ettirmeye çalıştı.
Ancak kendisini çok iyi tanıyan Vezir
Hoca Hasan, Sultanşah’a ağabeyine karşı
dikkatli olmasını ve ona inanmamasını

öğütledi. Kuvvetleriyle Kayseri önüne
gelen Melikşah, kardeşini şehir dışına
davet etti. Melikşah, vezirinin ikazına rağmen surlardan tedbirsizce dışarı çıkan
Sultanşah’ı yakalatıp öldürttü (1196).
Daha sonra Kayseri’ye girip şehre hâkim
olan Melikşah, derhâl vezir Hoca Hasan’ı
da yakalatıp öldürttü ve şehirde kendi
adına ilk gümüş parayı bastırdı. Ancak
aynı yıl (1196) vefat eden Melikşah’ın
yerine ikinci büyük şehzade Tokat Meliki
Süleymanşah saltanat için mücadeleye
girişti ve Keyhüsrev’i tahttan uzaklaştırarak yerine sultan oldu.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, s. 41; İbnûlEsir, İslam Tarihi, çev. A. Ağırakça- A. Özaydın,
İstanbul 1987, C. 12, s. 82,83; Turan, SZT, s.
216-223; Selim Kaya, I. Gıyaseddin Keyhüsrev
ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi,
Ankara 2006, s. 18-42; Osman Ferit Sağlam,
“Şimdiye Kadar Bilinmeyen İki Madalya ve Birkaç Sikke”, V. Türk Tarih Kongresi Bildirileri,
s. 204; Mehmet Çayırdağ, “Türkiye Selçuklu
Sultanı II. İzzeddin Kılıç Arslan ve Oğulları”, I.
Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri
2011.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KUTLAMA GÜNLERİ

TARİH

YER

Gevher Nesibe Bilim Haftası ve
Tıp Günleri

Mart

Kayseri

Erciyes Kar Şenliği

Ocak-Şubat

Erciyes

Seyyid Burhaneddin Anma Günü

24 Mart

Kayseri

Mimar Sinan Anma Günü

9-11 Nisan

Ağırnas

Kültür ve Sanat Haftası

Ağırnas Kültür Turizm Festivali
Yoğurt Festivali

Çilek-Kiraz Festivali
Atlı Yayla Şenliği

Sarız Kilim Festivali
Anadolu Fuarı

Yamula Patlıcan Festivali
Seyrani Şenlikleri

Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenliği
Âşıklar Bayramı

Pastırma Festivali
Üzüm Festivali

İncili Çavuş Kültür-Sanat Şenliği
Ahilik Kültür Haftası

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişi
Kaynakça: http://www.kayseri.gov.tr

7-13 Nisan
Nisan

18 Mayıs
Haziran

1 Temmuz

19 Temmuz

10 Temmuz-10 Ağustos
Ağustos veya Eylül
8-9 Eylül

15-16 Eylül
Eylül
Eylül
Eylül

6 Ekim

10-16 Ekim
19 Aralık

Kayseri

Ağırnas
Akkışla
Yahyalı
Hacılar
Sarız

Kayseri

Yemliha
Develi

Kayseri-Özlüce
Kayseri
Kayseri
İncesu

Kayseri-İncili
Kayseri
Kayseri
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KUTLUER, SADULLAH
Şair, hekim (İstanbul, 8 Haziran 1921Ankara, 19 Haziran 2006). Aslen Kayseri/Pınarbaşılıdır. Darüşşafaka Lisesini
bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun
oldu (1946). Dört yıl çeşitli şehirlerde
hekimlik yaptı. Kulak burun boğaz uzmanı oldu (1954). Hilvan, Çekerek, Yozgat,
Afyonkarahisar ve Kayseri Devlet Hastanelerinde çalıştı. Emekliliğinden sonra
uzun bir dönem Kayseri’de serbest
hekimlik yaptı. Lise yıllarında mizahi
yazılar yazarak edebiyat alanında çalışmalara başladı. Kayseri’de Ozanca isimli
bir dergi çıkardı (1976). ‘Kayseri Sanatçılar Derneği*’nin kuruluşunda bulundu.
Ayrıca Kayseri’de Hâkimiyet Sanat dergisinin yayımına katıldı ve ilk şiir kitabını
buradan yayımladı. Şiirleri Ozanca,
Saçak, Karşıt, Dergâh, Hâkimiyet Sanat
dergilerinde yayınlandı. Şiirlerinde toplumsal duyarlılığı öne aldı, aşk konularına ağırlık verdi.
Eserleri: Kar da Isıtır (1981); Bitmemiş
İşler Sevgilim (2005).
MUHSİN İLYAS SUBAŞI

KUTLUĞ HATUN (ŞAH)
Kayseri merkezde Hunat Camii güneyinde 1350 yılında kendisi, oğulları Haydar
ve Bahşayış Bey için çok sanatlı bir kümbet-türbe yaptırmış bulunan İlhanlı-Eretna Dönemi'nde yaşamış bir hanım. Türbe
kitabesinde ismi “Şah Kutluğ Hatun”
olarak geçmektedir. Oğullarından Haydar Bey’in adına Argıncık’ta Haydar Bey
Köşkü* mevcuttur. Bahşayış Bey’in de
siyasi faaliyetleri Şikari’nin Karamannâme isimli eserinde geçmektedir.
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Çilek-Kiraz Festivali, Yahyalı Belediyesi (http://www.kayseriden.biz-Yahyalı)

Anadolu valisi olan oğlu Demirtaş da
Anadolu’da kendi adına müstakil bir
devlet kurmak için isyan hâlindeydi.
Babasının öldürülmesi üzerine Mısır
Memluklularına iltica etti. Demirtaş da
Mısır’da öldürüldü (1328). Daha sonra
onun oğlu Büyük Şeyh Hasan, Anadolu
ve Irak topraklarında bir kısım siyasi faaliyetlerde bulundu. Büyük Şeyh Hasan’nın
oğlu Emir Bayram, Şah Kutluğ Tekin
Hatun’un babasıdır. Kutluğ Tekin Hatun
1327’de ölen kocası Emir Şahap Bey için
Kayseri’de devrinin resmî İlhanlı mimarı
Kaluyan*’a bir türbe yaptırdı. 1333 (H
733) yılında vefatı üzerine bugün Emir

Kaynakça: Kemal Göde, Eretnalılar, TTK,
1994, s. 154,160.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KUTLUĞ TEKİN HATUN
İlhanlı Veziri Emir Çoban’ın torunu ve
Kayseri’de türbesi bulunan Emir Şahab’ın
da hanımıdır. Vakıf kayıtlarında Kutluğ
Tekin Hatun’un şeceresi şu şekilde verilmiştir: “Emir Çoban’ın oğlu Timurtaş’ın
oğlu Şeyh Hasan Büzürg’ün oğlu Bayram
Şah’ın kızı Kutluğ Tekin (Tigin).”
Emir Çoban, devrin İlhanlı Sultanı Ebu
Said’le arası açılınca öldürüldü (1327).
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Kutluğ Tekin Hatun’un vefatı üzerine defnedildiği Emir Şahab Türbesi

Şahab Türbesi* olarak bilinen türbeye
kendisi de defnedilmiştir. Türbede her
ikisine ait mezartaşları bulunmaktadır.
Kutluğ Tekin Hatun’un 1500 yılındaki
Osmanlı tahririnde “Türbe Vakfı” olarak
vakıf kaydı bulunmaktadır. Vakfın gelir
alanları, Susuz Viran Mezrası (ekinlik) ve
Cırgalan köyünün malikâne (emlak)
gelirleridir. 1584 tarihli vakıf tahririnde
ise “Vakf-ı Türbe-i Kutlu Tekin Hatun”
başlığı altında Hatun’un şeceresi ve sadece Cırgalan köyünün geliri kaydedilmiştir. Gider olarak da beş hafızın ücreti ve
aydınlatma (çerağ ve kandil) giderleri
gösterilmiştir. Bu kaydın hemen altında
bulunan Şaban (Çoban) Dede (İncesu
Şeyh Şaban Köyü’nde) zaviyesi vakfının
kaydına ilave olarak “Vakf-ı Köşk-i Kutlu

Memduh Kuzay

Memduh Kuzay’ın Süleymaniye Camii isimli
tablosu

Tekin, hâlen köşk harap olduğundan
Karahisar'da (Yeşilhisar, şimdi İncesu
ilçesi sınırlarında) Şaban Dede Zaviyesine (gelirleri) ilave edildi diye eski defterde yazılıdır.” bilgisi bulunmaktadır. Bu
önemli bilgiden, bugün maalesef yıkılarak ortadan kalkmış, yerini dahi bilemediğimiz Kutluğ Tekin Hatun’a ait bir
köşkün (sarayın) da bulunduğunu,
1584’ten çok önce (belki 1500 yılında)
burası harap olduğu için vakfının gelir
kaynaklarının İncesu’yun Şeyh Şaban
Köyü’ndeki zaviyeye aktarıldığını öğrenmekteyiz. Ancak yukarıda da gösterildiği
gibi bu tarihte türbesinin (Emir Şahap)
vakfı devam etmektedir.
Kayseri’de yine aynı tarihlerde yaşamış
başka bir Kutluğ Hatun* bulunmaktadır.
Kayseri’nin en sanatlı türbelerinden biri
olan Şah Kutluğ Hatun Türbesi* bu hatuna aittir.
Kaynakça: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Emir
Çoban Soldoz ve Demirtaş”, Belleten,
XXXI/124, 1967; Faruk Sümer, “Anadolu’da
Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S. I,
s. 81; Kemal Göde, Eretnalılar, TTK, Ankara
1994, s. 8–15; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 68; Yasemin Demircan (Özırmak) Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992,
s. 55; Mehmet Çayırdağ “Kayseri’de XIV ve XV.
Yüzyıllarda İki Emir Ailesi Emir Zahireddin
Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi”, Vakıflar Dergisi, S. XXVII, s. 136, N. 20.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

KUZAY, MEMDUH
Ressam (Kayseri, 1957-) Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Özdemir Altan Atölyesi’nden
mezun oldu (1985). Aynı yıl Amerika’ya
gitti, Galeri Matisse’in kadrolu ressamı
oldu ve aynı zamanda sanat danışmanlığını da yaptı (1985-1986). ABD’de (Chicago) Gimmer Sanat Galerisi’yle çalışmaya başladı (1986). Türkiye’ye döndü
ve Mersin Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı
(1994). Aynı fakültede bölüm başkanlığı
ve dekan yardımcılığı yaptı (1995-1998).
16 yıl öğretim üyeliği yaptıktan sonra
üniversiteden ayrıldı (2000).
Kendine özgü farklı, yaratıcı tekniğiyle
çağdaş Türk resminin önemli sanatçılarından olan Memduh Kuzay, Chicago’da
ve Türkiye’de 40’ın üzerinde kişisel ve
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karma sergiye katıldı. Yurt içinde ve yurt
dışında birçok özel koleksiyonda eserleri
bulunmaktadır. İstanbul’da birçok sanat
galerisiyle ve Chicago’da Gain Galeri ile
de çalışmaları sürmektedir. İstanbul ve
Mersin’deki atölyesinde kumaş ve kâğıt
kolajların yoğun renk ögeleriyle organik
bütünleşmesine yönelik büyük boyutlu
kompozisyonlar ile desen ve suluboya
çalışmalarına devam etmektedir.
Chicago Açıkhava Sanat Fuarı’nda “en
iyi sanatçı ödülü” aldı (2001).
Kaynakça: www.memduhkuzay.com; www.
sanatgezgini.com
NURKAL KUMSUZ

Kuzey Demiryolu Projesi (www.kayseri.gov.tr)

KUZEY DEMİRYOLU PROJESİ
Kayseri şehir içi mevcut demiryolu geçişinin çift hatlı olarak kentin kuzey çevre
yolu paraleline taşınması planlanmıştır.
Demir yolunun şehir dokusuna uygun
planlanmasının yapılması ve TCDD’ye
ait mülkiyetlerin değerlendirilmesi için
gar binası hariç Kayseri Gar’da bulunan
diğer tesislerin Boğazköprü’de kurulacak
olan "Lojistik Köy"e taşınması amaçlanmıştır.
23.358 m uzunluğundaki Kayseri Kuzey
Kent Geçişi (Varyant) altyapı inşaatının
proje kapsamında toplam 14 adet menfez
imalatı yapılması planlanmış ve
Km=2+160 ile Km=16+774 arasındaki
menfezlerden yedi adet menfezin imalatı
tamamlanmıştır. Bir adet 12x5.5 ebatlarında alt geçit ve bir adet üst geçit köprüsü yapılmıştır. Bununla beraber proje
kapsamında iki adet köprüden bir adedi
tamamlanmıştır. Projede %65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Toplam proje bedeli 158.120.000 TL,
2013 yılı sonuna kadar yapılan harcama
138.120.000 TL’dir.

hocalık yaptı. İlkokulu dışarıdan bitirdi.
Daha sonra ortaokulu da dışarıdan
tamamladı. Kısa bir zamanda da lise diplomasını aldı.
Önce Ankara’nın Mamak ilçesinin bir
camisine imam olarak tayin oldu. İlahiyat
Fakültesini kazandı (1973). İlahiyatı bitirdikten sonra Ankara Beşevler Lisesine
öğretmen olarak atandı.
İlahiyat fakültesine girip Prof. Dr. Hikmet
Tanyu’ya asistan oldu. “Karaimler=
Musevi Türkler” konulu doktorasını
tamamladı. Doçent olduktan sonra Kayseri İlahiyat Fakültesine atandı. 1993
yılında profesör oldu. Aynı tarihte Fırat
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kurucu
dekanlığını da yaptı. Kuveyt Üniversitesinde misafir profesör olarak ders verdi.
Trafik kazasında vefat etti. Evli ve üç
çocuk babasıydı.
Eserleri: İslam Kaynaklarına Göre Hz.
İbrahim ve Haniflik, Kayseri (1985);

Kaynakça: www.kayseri.gov.tr/20.01.2015
YAYIN KURULU

KUZGUN, ŞABAN
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Samsun/Çarşamba, 1950- 14 Mayıs 2000). İlkokulu
Kızılot köyünde okudu. İlkokulu bitirmeden 5. sınıftan ayrıldı (1959). Daha sonra
İstanbul-Çarşamba’da Kur’an kursuna
devam etti. Bursa’da Yıldırım Camii’nde
imamlık ve Kur’an kurslarında on yıl

Türklerde Yahûdilik ve Doğu Avrupa
Yahûdilerinin Menşei Meselesi (1985);
Dört İncil’in Yazılması, Derlenmesi,
Muhtevası, Farklılıkları ve Çelişkileri,
İstanbul (1991); Dinler Tarihi Dersleri,
Kayseri (1993); Kayseri Çevresinde
Ziyaret ve Ziyaret Yerleri (diğer yazarlarla birlikte) Kayseri (1996).
Kaynakça: Hasan Topuz, http://www.haberexpres.com.tr/carsambanin-yetistirdigi-buyukalim-profesor-doktor-saban-kuzgun- 303 yy.
htm; Harun Güngör, “Arkadaşım Şaban Kuzgun”, http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_
temp/278/file/2000-1/arkadaım%20
saban%20kuzgun.pdf.
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Şaban Kuzgun
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Burhan Kuzu

Gazi Emin Kuzucular
(http://erciyesyaz.tr.gg/)
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KUZU, BURHAN
Milletvekili, öğretim üyesi (Kayseri /
Develi /Şıhlı, 1 Ocak 1955-). Babasının
adı Ali Rıza, annesinin adı Zahide’dir.
İlköğrenimini Şıhlı kasabasında orta ve
lise öğrenimini Develi ilçesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirerek tamamladı (1976). Aynı yıl
Tekirdağ’da maiyet memuru olarak kaymakamlık stajını yaptı. Altı aylık stajın
ardından İçişleri Bakanlığının muvafakatini de alarak İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü’ne
asistan olarak girdi. Doktor (1984), yardımcı doçent (1987), doçent (1989) ve
profesör oldu (1998). Paris Sorbonne
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa
Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı
(1980-82). Aktif siyasi hayata başlayana
dek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanlığı
yaptı.
AK Parti’nin kuruluş aşamasında aktif rol
üstlenerek AK Parti’nin kurucu üyesi
oldu. 2002 genel seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilerek parlamentoya
girdi. 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde
tekrar milletvekili seçildi.
Milletvekilliği boyunca TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.
Akademik Araştırmalar Dergisi editörlüğü, Abant Platformu Danışma Kurulu
üyeliği, Aydınlar Ocağı İstişare Heyeti
başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Develililer Derneği başkan yardımcılığı
görevini de yürüttü. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
Eserleri: Türk Anayasa Hukukunda
Kanun Hükmünde Kararnameler (Doktora Tezi), İstanbul (1985); Anayasa

Hukukumuzda Yürütme Organının
Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve
Güçlendirilmesi Eğilimi, İstanbul
(1987); 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul
(1990); Olağanüstü Hâl Kavramı ve
Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü
Hâl Rejimi, (Doçentlik Tezi), İstanbul
(1993); Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede
Yaşama Hakkı (Profesörlük Takdim

Tezi), İstanbul (1997); Düşünceleri Açık-

lama Hürriyeti ve Ülkenin Bölünmez
Bütünlüğü, İstanbul (1997); Ülkemizde
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği, İstanbul
(1997); Türkiye İçin Başkanlık Sistemi,
İstanbul (1997); Demokrasi ve Sivil Toplum, İstanbul (1997); Türk Anayasa
metinleri ve İlgili Mevzuat, İstanbul
(1999).
Kaynakça: http://www.burhankuzu.gen.tr; burhan.kuzu@tbmm.gov.tr
YAYIN KURULU

KUZUCULAR, GAZİ EMİN
Şair (Sivas/Şarkışla, 1968-) İlk ve ortaokulu Şarkışla’da, liseyi İsviçre’de okudu.
Mart 1994 yılında Hakkâri, Çukurca’da
gazi oldu. 2003 yılında Kayseri’ye yerleşti. 2005 yılından itibaren Kayseri Şiir
Akşamları’na katılan şair, evlidir.
Eseri: Duy, Gazinin Sesi (2009).
SERGÜL VURAL

KUZUGÜDENLİ bk. AKKIŞLA
KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ (SUBAŞI) KAYA
KİLİSESİ
Yapı, Küçük Bürüngüz (Subaşı) yerleşim
yerinin yaklaşık merkezinde bulunan
kayalık bölgede yer almaktadır. Kilise,
“Serbest Haç” planı tipindedir. Yapının
batısında yaklaşık dikdörtgen planlı bir
narteks bölümü bulunur. Narteksin
batı bölümü tümüyle açık olup güney
duvarı kısmen tahrip olmuştur. Ayrıca
aynı duvarda yuvarlak kemerli bir mezar
nişi (arkosolium) görülmektedir. Kuzey
duvarın batısındaki yaklaşık yuvarlak
kemerli bir açıklıkla inşası muhtemelen
yarım kalmış, düzensiz planlı küçük bir
mekâna geçilmektedir. Beşik tonozla
örtülü narteksin kuzey ve güney duvarlarında tonoz başlangıcı hizasında silmeler
mevcuttur. Narteksin doğusunda eksende bulunan bir kapı ile kiliseye girilir.
Dikdörtgen kapının üst bölümünde farklı boyutlarda iki yuvarlak kör kemer
bulunmaktadır. Kemerlerin iç yüzeyindeki sıvalar, burada duvar resimlerinin
varlığını gösterir.
Yapının kuzey, güney, batı haç kollarının
birleştiği kare biçimindeki merkezî bölüm
pandantif geçişli kubbe ile örtülüdür. Kili-
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senin doğusunda, merkezi içerde at
nalı biçiminde apsis mevcuttur. Apsisin
kuzeyinde dinî ayinle ilgili yarım yuvarlak
bir niş vardır. Apsisin güneyinde ise yine
ayindeki kullanıma yönelik yaklaşık dikdörtgen biçiminde bir seki dikkati çeker.
Apsisi örten yarım yuvarlak kubbenin başlangıcı hizasında kazıma tekniğinde şeritler oluşturulmuştur. Yapının batı haç kolu,
kuzey ve güney haç kollarından daha
uzun ve geniştir. Kuzey ve güney haç kolları ise yaklaşık eş boyutlardadır. Yapının
doğu haç kolu olmayıp burada, apsis
önünde kısa bir bema oluşturan kemer
yer almaktadır. Bemadan apsise geçiş,
apsis zafer kemeri ile sağlanmaktadır.
Yapının orijinal zemini bugün toprakla
dolduğu için görülememektedir. Sadece
güney haç kolu zemininde bir mezar belirgindir. Gömü şapeli olarak inşa edilen
yapının zemininde bema dâhil, kuzey ve
güney haç kollarının duvarı boyunca bir
seki dikkati çeker. Aynı sekiye batı
haç kolunda rastlanmaz. Haç kolları beşik
tonoz ile örtülüdür. Apsis zafer kemeri
iç yüzeyi hariç, haç kollarının duvarlarında tonoz başlangıcı hizasında bir silme
yapıyı çevrelemektedir. Özellikle örtü sistemi dâhil duvarlarının üst bölümlerindeki sıva izleri yapının orijinalde duvar
resimleriyle bezeli olduğunu gösterir.
Kilisenin güneyinde kayaya oyulmuş
farklı boyutlarda mekânlar dikkati çekmektedir. Özellikle doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahip büyük
boyutlu bir mekân, Kapadokya yöresinde büyük ailelerin barınması için yapılmış konutlara ait salonları andırmaktadır. Dolayısıyla bu kayalık bölgede bir
küçük Bizans yerleşiminden daha çok,
büyük bir ailenin konutu ile özel bir
gömü kilisesinden söz etmek mümkündür.
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Küçük Bürüngüz Kaya Kilisesi, batıya bakış (N. Karakaya)

Subaşı’nın öncülüğünde bir grup edebiyatçının ortak katkılarıyla yayınına başlandı. 3. sayısından itibaren grup, dergiye
maddi destekten çekildi ve dergi
Subaşı’nın sorumluluğuna bırakıldı. 12
Eylül 1980 İhtilali’yle Kayseri Sanatçılar
Derneğinin faaliyeti durdurulunca 17.
sayıdan itibaren derginin sahipliğini ve
yazı işleri müdürlüğünü Ahmet Subaşı
üstlendi.
Derginin ilk sayısında “Niçin çıkıyoruz?”
başlıklı takdim yazısında, “Anadolu’da
bugüne kadar çıkan dergilerde amatör
ruhla profesyonel işe yönelenlerin hepsinin sahip olduğu gerçekçiliği daha faydalı, daha verimli ve daha etkin bir kalıpta

NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

KÜÇÜK DERGİ
Edebiyat ve kültür dergisidir. Haziran
1979’da Muhsin İlyas Subaşı* tarafından
yayımlandı. Mayıs 1981’de 24. sayıyı
çıkardıktan sonra yayınına son verdi.
Dergi’nin Kayseri Sanatçılar Derneği*
adına sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Muhsin İlyas Subaşı’dır. Küçük Dergi,

KÜÇ

Küçük Dergi, ilk sayısı

Küçük Bürüngüz Kaya Kilisesi
planı (çizim: N. Karakaya)
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Mehmet Küçük
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senteze ulaştırarak kendi sesimizi ve
modelimizi ortaya koymaktır.” denilmektedir. Bu yazının devamındaki satırlarda da şu görüşlere yer verilir: “…Küçük
Dergi’nin coğrafyası geniş olacaktır.
Yürekliler, kabiliyetliler, çalışkanlar bu
coğrafya üzerinde hak ettikleri yeri alacak ve ileri bir toplum felsefesinin şuuruyla size muştular sunacaktır. Bir mektep olabilmenin çabasındayız. Sanatçıtoplum sentezini sanat gönderine bayrak
yapacağız.”
Derginin ilk sayısı Muhsin İlyas Subaşı*,
Muin Feyzioğlu*, Mehmet Çayırdağ*,
Aydemir Doğan*, Erkan Kamil (Emir
Kalkan*), Ümit Fehmi Sorgunlu*, Ahmet
Sıvacı*, Kadir Özdamarlar*, Burhan
Şahin, Köksal Akçalı*, Sabahattin Şahin*,
Mehmet Delibaş* ve Selçuk Yurdagül’ün
yazı ve şiirleriyle çıktı. Derginin ilerleyen
sayılarında bu isimlere ilave olarak (Dergide yer alış sıralarıyla) H. Rıdvan Çongur, Halim Kamil Teoman, H. Avni Yüksel, İlhan Geçer, Hamdi Mehter*, Abdullah Satoğlu,* Bekir Oğuzbaşaran*, Coşkun Ertepınar*, Kemal A. Şen, H. Fethi
Gözler, Necmeddin Türinay, Osman
Selim Kocahanoğlu*, M. Selim Gökçe, N.
Yıldırım Gençosmanoğlu, Nevzat Çalıkuşu, Ayhan İnal, Yahya Akengin, Gültekin Samanoğlu, A.Vahap Taştan, Mustafa
Necati Karaer*, Mustafa Miyasoğlu*,
Mustafa Ruhi Şirin, Mehmet Çınarlı,
İskender Öksüz, Şevket Bulut, Mustafa
Kutlu, D. Mehmet Doğan, Semih Güngör, Muammer Yılmaz, Bahattin Karakoç, Seyfettin Manisalıgil, İsmail Kara,
Ferhan Birgül, Ali Naili Erdem, Ahmet
Kaplan, Şadi Kocabaş*, Mustafa İsen,
Ayşe Yüksel Gemalmaz*, M. Halistin
Kukul, Melda Özata gibi edebiyatımızın
tanınmış imzaları görülür.
İki yıl hiç aksamadan okuyucusunun karşısına çıkan Küçük Dergi, misyon itibarıyla Anadolu’dan ülke geneline açılan
bir edebiyat penceresi durumuna geldi.
Bu yüzden ilgi gördü ve Kayseri dışından
birçok önemli edebiyat adamı dergiye
eserlerini gönderip yayınlattı. Böylece
Küçük Dergi’de yazan şair ve yazarların
önemli bir kısmını ülkemizin tanınmış
edebiyatçıları oluşturdu. Dergi yayınlandığı süre boyunca ülke basınında dikkati

çekti ve üzerinde önemli yazılar yazıldı,
edebiyatımızın meselelerinin tartışıldığı
önemli forumlara Anadolu’yu temsilen
katıldı. Kayseri’de edebiyatın ciddi bir
muhit oluşturmasına katkı sağladı. Küçük
Dergi’de Kayseri’den yazanların çoğunluğu Kayseri Sanatçılar Derneği’nin
(KASD) de üyesi olduğu için 1981 ve
1982 yıllarında iki yıl üst üste edebiyat
ödülü verilmesinde bu ekibin büyük katkısı oldu. Dergi, niteliğinin genel kabul
görmesi nedeniyle, Kültür Bakanlığı tarafından satın alınarak ülke genelindeki
okuyucusuna ulaştırıldı. Ne var ki derginin yayınlandığı yıllarda giderek ağırlaşan hayat şartları yüzünden Küçük
Dergi’nin yayınına devam imkânı kalmadı. Mayıs 1981’de 24. sayısıyla kapandı.
MUHSİN İLYAS SUBAŞI

KÜÇÜK HASAN PAŞA
Rumeli beylerbeyi (Kayseri, ?- 1683).
Babası Hacı İbrahim Ağa’dır. Gençliğinde İstanbul’a gidip devlet hizmetine girdi.
Memuriyette derece derece yükselerek
Amasya mutasarrıflığına, arkasından
Halep Vilayeti Muhafızlığına getirildi.
Daha sonra Kıbrıs muhassılı (devlete ait
vergi ve resimleri tahsil ile görevli
memur) ve Adana beylerbeyi olarak
görev yaptı. Rumeli beylerbeyi payesiyle
Sofya muhafazasına memur olduğu
(1683) senenin sonuna doğru Rumeli
serhaddinde yapılan savaş sırasında şehit
oldu. 1677 tarihli mevcut vakfiyesinin
içindekilere göre vakfına birçok mülk ve
gelir kaynağı bağışlamıştır. Evkafının
vazife ve mütevelliliği, çocuğu olmadığı
için yeğeni Şah Muhammed Efendi’nin
çocuklarına aittir.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriözler), s.
27-28.
SELMA GÜNAYDIN

KÜÇÜK HUNAT MEDRESESİ bk.
SARACEDDİN MEDRESESİ
KÜÇÜK, MEHMET
Şair, yazar (Avanos/Sarılar, 1 Mayıs 1952).
Sarılar İlkokulu (1964), Özkonak Ortaokulu (1970) Kayseri Sanat Enstitüsü
(1973), Ankara Yüksek Teknik Öğretmen
Okulu Makine Konsütrüksiyon Bölümü
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mezunudur (1979). Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinde yüksek lisans yaptı (1994).
Kayseri Sanat Enstitüsüne öğretmen
olarak atandı (1979). Hâlen Kayseri
Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojileri Bölümü’nde uzman öğretmen olarak çalışmaktadır. Şiiri, sevdalar üzerine
kurulu, kelimeleri ustaca kullanma sanatı
olarak tanımlamaktadır. Bir şiiri
muhayyerkürdî makamında bestelenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: Hidrolik ve Pnömatik, Ankara
(2002); Teknik Resim, Ankara (2002);
Makine Bilgisi, Ankara (1990); Acılar
Bulut Yüklü (şiir), Kayseri (1995); Anadolu Hececileri (şiir), Kayseri (2000).
SERGÜL VURAL

KÜÇÜK, SEZAİ
Yazar, ilahiyatçı (Kayseri/Yeşilhisar,
1967-). İlk ve ortaöğrenimini Yeşilhisar’da, yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Üsküdar
İmam-Hatip Lisesinde üç yıl öğretmenlik
görevinde bulunduktan sonra Sakarya
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde göreve
başladı (1993). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi
Bölümü’nde “Hace Abdullah Ensari
el-Herevi ve Kitâbü’l-Fütüvve’si” konulu
tez ile yüksek lisans yaptı (1993). Aynı
bölümde “XIX. Asırda Mevlevilik ve Mevleviler” konulu tez ile doktor oldu (2000).
Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda yardımcı
doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve
dört çocuk babasıdır.
Eserleri: Mevleviliğin Son Yüzyılı,
İstanbul (2007); Fîhi Mâ Fîh’ten Seçmeler, Konya (2007); Rumi&Hıs Sufi

Path of Love (Sama and Spiritual Sings
Within), (kitapta bölüm), New Jersey
(2006); Mesnevi’den Seçme Hikâyeler,
İstanbul (2005); Akhisarlı Şeyh İsa
Menakıbnamesi, İbn-i İsa Saruhani,
(hzl. S. Küçük-R. Muslu), Sakarya (2003);
“Mesnevî’de Mevlâna’nın Ahlak Anlayışı”, Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak,
(ed. R. Kaymakcan, M. Uyanık), (kitapta
bölüm), İstanbul (2007); Bahrü’lVelaye, 1001 Sufi, (Hzl. S. Küçük, S.
Ceyhan), İstanbul (2007); Mevlana İle
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Bir Ömür, İstanbul (2008); Defter-i
Dervişan, Yenikapı Mevlevihanesi
Günlüğü, (hzl. S. Küçük, B. A. Kaya),
İstanbul (2011).
YAYIN KURULU

KÜÇÜKÇALIK, NUH MEHMET
İş adamı (Kayseri, 1916-2002). Ticaret
hayatına küçük yaşlardan itibaren manifatura mağazasında çırak olarak başladı
(1930). Sonra kendi şirketini kurdu
(1939). Ticaretini tekstil üzerinde yoğunlaştırdı ve arkadaşlarıyla beraber Birlik
Mensucat Fabrikasının kurdu (1952).
Ticaret hayatına İstanbul’da devam etme
kararı aldı (1966). O dönemde tekstil
ürünlerinin alışveriş merkezi olan
Sultanhamam’da manifaturacılığa başladı. Çalışma hayatına çıraklıkla başlayıp
5000 çalışanın istihdam edildiği
“Küçükçalık Grubu”nu oluşturan işveren olarak ülkemizin sayılı iş adamları
arasında yerini aldı. Bursa- İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde 150 bin m2lik
alanda kurulu Küçükçalık tesislerinde
tekstil mamulleri üretmektedir. Ürünlerini “Premier” markası ile piyasaya sunmaktadır. Üretimin yarısından fazlası
yurt dışına ihraç edilmektedir.
Hayırseverliğiyle de tanınan Küçükçalık’ın yüzlerce öğrenciye verdiği bursun
yanında yaptırdığı eserler şunlardır: Nuh
Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
(1984), EÜ Makbule Küçükçalık Yabancı
Diller Yüksek Okulu (1999), İnegöl Nuh
Mehmet Küçükçalık Lisesi (2005). Evli
ve dört çocuk babasıydı.
ALİM GERÇEL

KÜÇÜKMUSTAFA MAHALLESİ
Bu mahalle ile ilgili ilk kayıt 1834 tarihli
Temettuât Defteri’nde “Taşgıncık
Mahallesi’ne tabi Küçük Mustafa Cemaati” adı ile geçmektedir. Bu tarihte mahallede 10 hane nüfus ikamet etmekteydi.
1872 tarihli Nüfus Defteri’nde yine “Taşgıncık Küçük Mustafa” bölgesi adıyla
kaydedilen mahallenin Akmazçeşme,
Hacıbekirağa, Muslu, Şeyh Ali ve Göl
Sokağı olmak üzere beş sokağı ve 68
hane nüfusu vardır. Son zamanlara kadar
mevcut olan mahallenin yerinde yeni
mahalleler ihdas edilmiştir.

Nuh Mehmet Küçükçalık

Sezai Küçük

[1742]
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Kaynakça: Temettuât Defteri (1250/1834
tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 159;
Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 87-88; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahalleleri”, KTA, s. 370-371.
MEHMET İNBAŞI

Turhan Nesimi Küçükusta

Ahmet Rasim Küçükusta

KÜÇÜKUSTA, AHMET RASİM
Öğretim üyesi, hekim, yazar (Kayseri, 9
Ocak 1955-) Şair Turhan Nesimî Küçükusta* ve Fevziye Hanım’ın oğludur.
İstanbul Erkek Lisesini (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi (1979). Göğüs
hastalıkları uzmanı (1984), doçent (1986)
ve profesör oldu (1996). Emekli olup
üniversiteden ayrıldı (2008). Özel muayenehanesinde doktorluğa devam etmekte ve serbest yazarlık yapmaktadır.
Almanca ve İngilizce bilir, ut çalar, karikatür çizer, hikâye yazar. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Eserleri: Göğüs Hastalıkları 1000
Soru 1000 Cevap, (kitapta bölüm)
(1990); Çağımızın Hastalığı: Alerji
(1995); Kış ve Solunum Yolları Hastalıkları (1996); Göğüs Hastalıkları
(2001); Solunum Yollarının ve Akciğerin İnfeksiyon Hastalıkları ( 2002);

Astım ve Alerjiler ile Mutlu Yaşama
Rehberi (2003); Modern Zaman Hastalıkları (2006); Tanımdan Tedaviye
Astım, (kitapta bölüm) (2005); Göğüs
Hastalıkları Seminer Notları, (kitapta
bölüm) (2006); 99 Sayfada Alerji
(2007); 99 Sayfada Astım (2007); Biri
Bizi Hasta Ediyor (2008); Göğüs Hastalıkları Ders Kitabı, (kitapta bölüm)
(2008); Nefes Hayattır-KOAH ile Sağlıklı ve Mutlu Yaşama Rehberi (2009);
Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O
Gidiş! (2009); Erciyesten Esintiler (ed.)
(2009); Grip/Domuz Gribi Bilmeniz
Gereken Her Şey (2010); Bu İşte Bir
Domuzluk Var! (2010), Bir İki Üç Tıp
Tababet Komada, Doktor Depresyonda, Hasta Teyakkuzda (2011); Kalbime
Koy Başını Doktor (2011); Kansere
Çözüm Var, (kitapta bölüm) (2011);
Hasta Etmeyin Adamı (2013).
Karikatürler: Sigaraya Yenilmeyin; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıyla
Aktif Yaşam Rehberi; KOAH Hasta El
Kitapçığı.
YAYIN KURULU

KÜÇÜKUSTA, TURHAN NESİMİ
Şair, diş hekimi (Kayseri, 25 Kasım 1925-).
Hamdi Bey ve Zarife Hanım’ın oğludur.
Kayseri Cumhuriyet İlkokulu (1940) ve
Kayseri Lisesi (1947) mezunudur. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi (1952). Kayseri ve İstanbul’da
serbest diş hekimi olarak çalıştı.
Şiirleri Kayseri’de 14 Mart Gazetesi,
Mızrap, Erciyes, Yeni Defne, Türkiye
gazetesi gibi çeşitli gazete ve dergilerde
yayınlandı. Şiirlerinde “Âşık Detayi” mahlasını da kullandı. Müzikle ilgilendi, ud ve
keman çaldı. Mahalli deyim ve kelimelerden oluşan Kayseri Faslı isimli şiiri Hem
Okur Yazarım Hem Kayseriliyim isimli
küçük bir kitapta yayınlandı. Tüm şiirleri
ise oğlu Ahmet Rasim Küçükusta tarafından Erciyes’ten Esintiler adıyla bir kitapta toplandı. Hürriyet Partisi İdare Kurulu
üyesi, Kayseri Kültür Derneği ve Türk
Musiki Cemiyeti üyesidir. Evli üç çocuk
babasıdır.
Eserleri: Hem Okur Yazarım Hem Kayseriliyim (1984); Erciyes’ten Esintiler
(2009).
Şiirlerinden bir örnek:
ASENA’ YA
Tarih teknesinde yoğrula geldim,
“Turan“ dan Alp’lere çağrıla geldim..
“Bozkurt“ yol gösterdi, doğrula geldim,
Isıtan güneştim, serinleten ay..
Börkümde alev tuğ, elde gökbayrak,
Bozkırda yağmurdum, çölde kar ak-ak..
Sıradan kırk yiğit sala koyarak:
Vardım Rumeli’ne.. Vay, küffara vay..
Bizans’ı fethetmek kutsal yeminim,
Türklük cevherimdir, İslam ki dinim..
Mevlânâ’m, Yunus’um, Akşemsettin’im:
Hey gönül erlerim, Erenlerim hey..
Ulubatlılarım burçta göründü,
Burçlar üç hilalli duvak büründü..
Mazlum alkışladı, zâlim yerindi:
Çün, elimde kılıç, dudağımda ney..
Ağustos-1984
AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA

KÜLEKÇİZADE HACI ALİ EFENDİ
Müderris (Kayseri,1864-18 Şubat 1944).
Çifteönü Mahallesi’nde doğdu. Lakabı
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“Külekçizade”dir. İlk tahsilini mahalle
mektebinde yaptı. Daha sonra Melikgazi
Medresesinde tahsil gördü. Ayrıca hıfzını
tamamlayıp hafız oldu. Müftü Hacı Enver
Efendi, Kızıklızade Hacı Kasım Efendi ve
Mürid Ali Efendilerden ders aldı. Sarfnahiv (Arapça dilbilgisi), mantık ve kelam
ilimlerini Hacı Derviş Efendi’den okudu.
Mezuniyet sonrası müderris olup çeşitli
medreselerde sarf, nahiv, mantık, kelam,
meanî, feraiz dersleri okuttu. Miyaszâde
Mehmet Nuh (Naci) Efendi (Ö. 1945)
kendisinden Tahirağa Mahallesi’ndeki
Tasmakıran Mescidi’nde ders okumuştur. Öteki öğrencileri, Kilimli Ağazade
Hasan Efendi (Ö. 1947), Hacı Hüseyin
Aksakal (Ö. 1952), Hacı Salih Nursaçan
(Ö. 1962), Hacı Ahmed (Kirazoğlu) Efendi (Ö. 1967), Ahmed (Divriklio) Efendi
(Ö. 1967) olarak geçmektedir.
Hoca Hasan Medresesinin son müderrislerindendir. Medrese hocalığı yanında
30-35 yıla yakın Kayseri camilerinde
vaaz etmiştir. Ramazanlarda vaaz ve irşat
için yakın çevredeki ilçeler dışında Haymana kazasına da gitmiştir. “Bir abdestle
iki vakit namaz kılmadığı, affedici” olduğu söylenir. Bir dönem Hicaz’a giderek
hacı olmuştur. “Eller buğday biz saman/
Eller yahşi biz yaman” sözünü çok tekrar
ederdi. Kabri, kaldırılmış olan İyiler
Mezarlığı’ndaydı.
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Kültepe, Kaniş Krallığı’nın merkezi olup aynı zamanda Anadolu’daki Asur
Ticaret Kolonileri sisteminin başşehridir.

ye-Mezopotamya arasında parlak bir
ticaret ve sanat merkezi olmuştur.
Kültepe, dünya müzelerine ve eski eser
pazarlarına dağılan ve “Kapadokya tabletleri” olarak bilinen çivi yazılı belgelerin ilk kez ortaya çıktığı 1871 yılından beri
bilinmektedir.
Kültepe’deki ilk sistemli kazılar 1948
yılında Türk Tarih Kurumu adına Prof.
Dr. Tahsin Özgüç* (Ö. 2005) başkanlı-

Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s.
43; Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. LVI;
Koçer, Ulemâ, s. 76; Satoğlu, Ansiklopedi, s.
285; Aksakal, Hacı Hüseyin, Keşkül, (sadeleştirenler: M. Çuhadar ve arkadaşları), Ankara
2012, s. 586-587.

Kültepe’de bulunmuş su
mermerinden yapılmış idol

MUSTAFA IŞIK

KÜLTEPE: KANIŞ-KARUM
Eski adı Kaniş veya Neşa olan Kültepe,
Kapadokya Krallığı’nın merkezi Kaiseria’nın (bugünkü Kayseri) 6 km kuzeydoğusundadır. Sivas’tan gelen doğu-batı ve
Malatya’dan geçen güneydoğu-batı ve
güneyden kuzeye ulaşan tarihî ve doğal
anayolların birleştiği noktadadır. MÖ III.
bin yılın sonlarından itibaren bölgede
hüküm sürmüş Kaniş Krallığı’nın merkezi olup aynı zamanda Anadolu’daki Asur
Ticaret Kolonileri* sisteminin başşehridir. Kültepe, MÖ III. binin sonlarında ve
II. bin yılın ilk çeyreğinde Anadolu-Suri-

Kültepe’nin anıtsal binalarla donatıldığı
görülür.

Kültepe’de sayıları az olmakla beraber edebî, tarihî okul
eksersiz belgeleri ve büyü
metinleri de keşfedilmiştir.

[1744]
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Karum’da tüm yapı katlarında ölüler, evlerin zeminine, ya taş sanduka
mezarlara veya küplere ya da doğrudan toprağa gömülmüştür.

Kültepe’de bulunan insan
biçimli ve insan kafası
biçimindeki kaplar da
muhtemelen gündelik
kullanım için değildi.

ğında gerçekleştirilmiştir. Kazılar, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Türk
Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesinin
bilimsel ve maddi destekleri ile yapılmaktadır. Ankara Üniversitesi emekli
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kutlu
Emre* ile birlikte yürütülen kazı,
Emre’nin ölümü (2014) üzerine hâlen
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılmaktadır. Kültepe-Kaniş kazıları 2006 yılından itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesinin
çok önemli proje ve ekipman desteğiyle
ivme kazanmıştır. Kültepe iki bölümden
oluşmaktadır:

Kültepe’de bulunan bu kap,
“Bıbru” olarak anılan kapların
ilk örneklerindendir. Bunlar
aslan, antilop, boğa, manda,
tavşan, köpek, yaban domuzu, salyangoz ve kartal ya da
keklik gibi çeşitli kuş türleri
biçimindedir.

1. Tepe/Höyük/Kaniş
Etrafındaki ova seviyesinden 21 m yükseklikte olup yaklaşık 550 m çapındadır.
Höyükte yapılan kazılar, en erken yerleşimin günümüzden en az 5000 yıl kadar
eskiye (Eski Tunç Çağı I) gittiğini göstermektedir. Bundan daha erkene tarihlenen yerleşim katlarına henüz ulaşılamamıştır.
Anadolu Platosu ve Kuzey Mezopotamya ile Kuzey Suriye arasında Eski Tunç
Çağı II Dönemi ile başlayan yakın ilişkiler kazılarda keşfedilen ithal çömlekler,
silindir mühürler ve metal objelerle belgelenir. Kültepe’de bulunan Orta Anadolu’da yabancı mücevher örnekleri, III. Ur

Kral Mezarları’nda bulunanlara benzer.
Eski Tunç Çağı sonunda güneyindeki
komşularıyla olan yakın ilişkiler sonucunda zenginleşen Kültepe’nin anıtsal
binalarla donatıldığı görülür. Kültepe’nin bu zengin çağında dikkati çeken yerel
sanat eserleri arasında su mermerinden
yapılmış idol ve heykeller yer alır.
Yazının kullanıldığı oldukça gelişmiş
güneyli toplumlarla bağlantı kurulmuş
olmasına rağmen bu dönemde Anadolu
henüz bir yazı tipi geliştirmemiş veya
kullanmamıştır. Bu dönem Anadolusuna
ait en eski bilgiler, MÖ XXIV-XXIII. yüzyıllarda yaşamış olan Akkad Kralı Sargon
ve torunu Naram-Sin’in kahramanlıklarını anlatan efsanevi “Savaş Kralı/Şartamhari” metinleridir. “Şavaş Kralı”, tüccarların şikâyetleri üzerine Orta Anadolu’daki Purushattum şehrine savaş açmıştır.
Daha sonraki yıllarda ise torunu Naramsin, aralarında Hatti Kralı Pampa ile
Kaniş Kralı Zipani’nin de olduğu 17 kralın oluşturduğu koalisyonu yenmiştir.
Kültepe’de Eski Tunç Çağı III tabakalarını Mezopotamya ve Kuzey Suriye ile
yakın ilişkiler kurulan Asur Ticaret Kolonileri tabakaları takip eder. Bu dönemde
Kültepe, Kaniş Krallığı’nın merkezidir.
Höyükte ortaya çıkan 10. ve 6. yapı katları ve Aşağı Şehir’deki II-I a-b katları bu
dönemi temsil eder. Kaniş’in 7. ve 8.
katlarında üç ayrı saray gün yüzüne çıkarılmıştır.
Sarayların haricinde, höyüğün üzerinde
yer alan ve tamamen gün ışığına çıkarılmış, planları nedeniyle 40 m aralıkla inşa
edilmiş iki büyük bina önemlidir. Yazılı
belgelerde ilk Hitit kralı olarak kabul
edilen Anitta*’nın Neşa’da tapınaklar
yaptırdığı bildirilmektedir. Tepede, Koloni Çağı’nın geç safhası olan I b katında
açığa çıkartılmış birbirine benzer plandaki bu yapıların söz konusu tapınaklardan
ikisi olması kuvvetle muhtemeldir. 5. ve
4. yapı katları Geç Hitit Dönemi’ni temsil
eder. Bu dönemde Kültepe, Büyük Tabal
Ülkesi’nin hâkimiyeti altındaki krallıklardan birinin merkeziydi. Kültepe de bölgedeki diğer Geç Hitit* beylikleri gibi
MÖ VIII. yüzyılın sonlarına doğru Asurlular tarafından tahrip edilmiştir.
Höyükteki son iki dönem, bir yapı katı
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(3) tarafından temsil edilen Hellenistik
Dönem ve iki yapı katının (2-1) temsil
edildiği Roma Dönemi*’dir. Hellenistik
ve Roma Dönemlerinde inşa edilen kent
surları, Asur Ticaret Kolonisi Dönemi
yapılarının hemen üzerinde yer alır.
Höyük, Geç Roma Dönemi’nde terk
edilmiştir.
2. Aşağı Şehir ve Kaniş Karumu
Tepeyi Asurluların “Karum” yani liman
dediği aşağı şehir çevirmektedir. Mevcut
bilgilere göre Tepe ile beraber çapı en
azından 2,5 kilometreye erişmektedir.
MÖ III. binin sonuna doğru kurulmuş
olan Karum’da sonuncusu iki safhalı
olan dört yerleşim katı vardır (I a-b, II, III,
IV).
Bu alanda gerçekleştirilen kazılarda,
Akadcanın eski Asur lehçesi ile yazılmış
23.500’e yakın çivi yazılı tablet bulunmuştur. Tabletlerin çoğunluğu ticari
anlaşmalar, özel mektuplar, mahkeme
kararları, evlenme-boşanma, evlat edinme, miras ve esir ticareti gibi konuları
içermektedir. Ayrıca sayıları az olmakla
beraber edebî, tarihî metinler, okul eksersiz belgeleri ve büyü metinleri de keşfedilmiştir. Keşfedilen bu yazılı belgeler Anadolu tarihini başlatmıştır. Ayrıca bu belgeler, Anadolu-Mezopotamya-Kuzey Suriye
arasında kurulan geniş boyutlu ilk uluslararası ilişkileri de aydınlatmaktadır.
Aşağı Şehir’de devam eden kazılarda tespit edilen en eski yerleşim IV. kattır. IV.
kat ve bunun üzerindeki III. kat yerleşimlerinde yazılı belge bulunamamıştır. Bu
en eski yapı katları, Asurlu tüccarların
ticaret için geldiği ve yerleştiği II. katın
altındadır. Başlangıcı MÖ 1950’ye tarihlenebilen ve yaklaşık 100 yıl kadar süren
bu erken Koloni Çağı yerleşimi, MÖ
1836’da Asur Kralı Naram-Sin Dönemi’nde büyük bir yangınla tahrip edilmiş
ancak birkaç yıl içinde yeniden iskân
edilmiştir. I b katı olarak adlandırılan
yeni yerleşim, yüz yıldan fazla ayakta
kalmış ve sonunda MÖ 1719 dolaylarında
buradaki yerleşim de sona ermiştir. Aşağı
Şehir’deki son yerleşim katı olan I a
Dönemi'nde Kaniş çöküştedir ve bir
kuşak kadar kısa bir zaman sonra tamamen terk edilir.

Bu evlerde kullanılan malzeme ve yapı tekniği geleneksel Anadolu tarzındadır
(F. Kulakoğlu Arşivi).

Yazılı belgeler bize, Karum’un kent surları ardında korunaklı bir şehir olduğunu
bildirmektedir. Karum II. kat şehri, meydanlar ve sokaklarla ayrılan mahallelerden oluşmaktadır. Ana caddeler ve kaldırımlar genellikle taş döşelidir. Arabaların
rahatça geçebileceği genişlikte caddelerde atık su için drenaj kanalları bulunmaktadır. Mahalleler, birbirine çok yakın
inşa edilmiş yan yana ve sırt sırta binalardan oluşmaktadır. Asurlu tüccarlar yerel
halkla birlikte bu mahallelerde otururdu.
Bu evlerde kullanılan malzeme ve yapı
tekniği geleneksel Anadolu tarzındadır.
Bazı tüccar evleri içindekilerle birlikte
tamamen açığa çıkarılmıştır. Bu binalarda arşiv odalarındaki tabletler ya ahşap
raflarda ya da çömleklerde veya ahşap
sandıklarda saklanmış veya hasırlara
sarılarak istiflenmiştir.
Karumda tüm yapı katlarında ölüler,
evlerin zemininde ya taş sanduka mezarlara veya küplere ya da doğrudan toprağa
gömülmüştür. Ölüler silahları veya kişisel ziynet eşyalarıyla, öbür dünyadaki
ihtiyaçları için seramik çanak-çömlekle
ya da metal kaplarla uğurlanmış hatta

Kültepe’ye özgü, çizme
şeklinde kült kap ve
çoğunlukla geometrik
şekillerle bezenmişlerdir.
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Evlerde bulunan bol miktardaki tezgâh
ağırlıkları ve ağırşaklardan hareketle
Kaniş kadınlarının muhtemelen Asur’da
yaptıkları gibi eşleri için kumaş dokuduğu söylenebilir.

Kültepe’de büyük boydaki çömlekler ve büyük tahıl küpleri depolarda düzgünce
istiflenmiştir.

ölümden sonraki hayatta iş yapabilsinler
diye sermayeleriyle birlikte gömülmüşlerdir.

Kültepe’de bulunmuş bu kap,
gündelik kullanıma uygun
değildir. Bunlar dinî törenlerde kullanılmıştır ve Yakın
Doğu’da, başka herhangi bir
yerde örneklerine rastlanmaz.

Kültepe’de bulunmuş madenî
ok uçları

Metal ve Kumaş Üretimi
Bu uluslararası ticaret merkezinde metal
birinci derecede önemlidir. Pek çok yerleşim yerinde maden atölyeleri bulunmaktadır. Atölyelerin mimari yapısı evlerinkinden çok da farklı değildir. Ancak
içeride bulunan taş kalıplar, eritme kapları, üfleme çubukları körüklerle ayırt
edilebilmektedir. Bakır, tunç, gümüş,
altın, elektrum ve kurşun kaplar, silahlar,
kemer tokaları, makaralar, çalparalar,
iğneler, insan ve hayvan biçimli figürler
ve çeşitli işlerde kullanılan halkalar
önemli bir koleksiyon oluşturmaktadır.
Çivi yazılı belgeler, bir tüccarın ev eşyasının dökümünün bir kısmı olarak toplamda neredeyse 100 kg gelen çoğunluğu
kaplardan oluşan metal objelerden bahsetmektedir. Kaplara dökme ve dövme
teknikleriyle şekil verilmiş, kulp ve diğer
ayrıntılar ise perçinleme ve lehimleme
yoluyla birleştirilmiştir.
Mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılan
eşyalar arasında silahlar önemli bir grubu
oluşturmaktadır. Bu silahları şekillendirmek için kullanılan kalıplar, II. ve I b
katlarındaki atölyelerde bulunmuştur.
Anadolu’da sık rastlanmayan farklı formlardaki silahlar, Kuzey Suriye veya
Mezopotamya’dan ithal edilmiş ya da
ithal parçalar örnek alınarak yerel üretim
yapılmıştır.

Kaniş Seramiği
Kaniş, eski Yakın Doğu’nun en seçkin
seramik üretim merkezlerindendir. Bu
dönemde Anadolu seramiği biçim ve
süslemede çeşit ve zenginlik bakımından
doruk noktasındadır.
Seramiğin çoğu MÖ III. bin yılın son
çeyreğinin başından itibaren Anadolu’da
kullanılan metal kapların taklididir. Pek
çok seramik biçimi karşımıza ilk defa II.
katta çıkar. II. katta görülen seramiklerden bazıları ömürlerini bu erken tabakada tamamlarken diğerleri ise yeni biçimlerin ortaya çıktığı I b katına kadar devam
eder. Bir kısmı ise Koloni Çağı’ndan
daha sonraki Eski Hitit Krallık Çağı’na
kadar kullanılmaya devam eder. Yerel
seramik dışında ithal seramik örnekler
de vardır. Bu seramiklerin kökeni genelde Kuzey Suriye’dir ve bunlar I b’de daha
da çeşitlenir.
Evler, günlük ihtiyaç için kullanılmış çok
sayıda ve çeşitli seramik tipleri barındırmaktadır. Bazı evlerde bulunan seramik
eşya miktarı bir ailenin normalde ihtiyaç
duyacağından çok daha fazladır. Bu
çömleklerin hiç kullanılmamış olmalarından bunların satılmak üzere bulundurulduğu anlaşılmaktadır. Daha büyük
boydaki çömlekler ve büyük tahıl küpleri
ise depolarda düzgünce istiflenmiştir.
Dinî Kaplar ve Heykelcikler
Bazı kaplar gündelik kullanıma uygun
değildir, dinî törenlerde kullanılmıştır.
Bunlar Kaniş’e özgüdür ve Yakın
Doğu’da veya başka bir yerde örneklerine rastlanmaz. Çömleklerin büyük kısmı
hayvan tasvirleriyle bezenmiştir. Pek çok
kabın kulpları ve ağızları çoğunlukla
boğa veya koç kafası olmak üzere hayvan
şeklindedir. Bu teknik daha sonraki Eski
Hitit Krallık Çağın’da da kullanılmıştır.
Eski Hitit Krallığı Dönemi’ne ait pişmiş
toprak kült eşyalarının kökeni de
Kültepe’ye bağlanmaktadır.
Hayvan biçimli kaplar, Hitit metinlerine
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göre dinî törenlerde kullanılan ve BIBRU
olarak anılan kapların ilk örnekleridir.
Bunlar aslan, antilop, boğa, manda, tavşan, köpek, yaban domuzu, salyangoz ve
kartal ya da keklik gibi çeşitli kuş türleri
biçimindedir. Ayakta duran ya da bacaklarını kıvırmış yatan hayvan figürinleri ile
hayvan kafası biçimindeki kaplar iki farklı grup oluşturtmaktadır. Bir ucunda koç
ya da manda başı şeklinde akıtacağı olan
tekne biçimli kaplar, Sümer edebiyatında
izleri bulunan ve bir festival sırasında
tanrının gezdirildiği dinî bir nehir yolculuğunu temsil etmektedir. Kaniş gibi
uluslararası bir merkezde, Sümer-Akad
geleneğine ait ayinleri canlandırmak
muhakkak ki önemlidir.
Bir diğer grup kült kabı ise çizme şeklindedir. Çoğunlukla geometrik şekillerle
bezenmişlerdir ve Kültepe’ye özgüdürler. İnsan biçimli ve insan kafası biçimindeki kaplar da muhtemelen gündelik kullanım için değillerdi. Kurşun figürinlerde
görüldüğü gibi yerel tanrı ve tanrıça tasvirleri de dinî törenlerde kullanılmaktaydı. Baştanrıçayı ya da ilah ailesini mitolojik yaratıklarla birlikte betimleyen kurşun
figürinler ve onların taş kalıpları Kültepe’de çıkarılan en önemli tasvirli sanat
eserlerindendir. Dinî törenlerde kullanılan bu küçük heykelciklerin Yakın
Doğu’da yaygın olarak bulunduğu bilinmektedir.
I b katında bulunan tanrı ve tanrıça heykelcikleri çok farklı malzemelerden
yapılmıştır. Kazılarda baştanrıçanın çıplak ve ellerinde göğüslerini uzatırken
betimlenmiş heykelciklerinin fildişi,
fayans ve bronzdan yapılmış örnekleri
ortaya çıkarılmıştır.
Kültepe’den çıkarılan en önemli arkeolojik bulgular, Mezopotamya ve
Suriye’den Anadolu’ya ithal edilen silindir mühürler ve mühür baskılarıdır.
Genellikle korunması gereken taşınabilir
ya da taşınmaz eşyaya, nakledilen şahsi
eşyaya ya da ticari mallara tutturulan kil
topakların üzerinde yazılar ve damgalar
bulunmaktadır. Kültepe nüfusunun kozmopolit yapısı çeşitli mühürcülük üsluplarının gelişmesine yol açmıştır. Bu
mühürler ve onların baskıları üzerindeki
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Kültepe’de dinî törenlerde kullanılmış, akıtacağı boğa başı
biçimli kap (Kayseri Arkeoloji Müzesi)

tasvirler, dönemin dinî inanç sistemi
hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Karumun Sonu
Henüz hiçbir yazılı kanıt bulunamamasına ve mimari kalıntıların yetersizliğine
karşın, I a katı buluntuları Hitit kültürünün doğuşuna işaret eder. Özellikle bu
katın mezarlarından toplanan veriler, bu
kattaki yerleşimin sona ermesi ile Eski
Hitit Krallığı Dönemi’nin başlangıcı arasında oldukça kısa bir ara olduğunu gösterir. I a yerleşiminin sona ermesinden
sonra karum alanında uzun bir süre yerleşim olmamıştır. Kültepe’de Hitit İmparatorluk Dönemi*’ne ait kültür kalıntısı
keşfedilmemiştir.
Kazılarda bulunan sikkeler, Geç Roma
Dönemi’nde Aşağı Şehir’in bir kısmının
çiftçi toplulukları tarafından kullanıldığına, bir kısmının ise nekropol görevi gördüğüne işaret eder. Buluntular arasındaki
Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait
sikkeler ve seramik, Kaniş şehrinin bir
parçası olan topraklarda o dönemlerde
yerleşim olduğuna dair kanıtlar sunar.
Kayseri’nin resmî kayıtlarına göre bölgeye XVII. yüzyıldan itibaren verilen
“Karye-i Kınış” adı da bölgenin antik adı

Kaniş, eski Yakın Doğu’nun
en seçkin seramik üretim
merkezlerindendir.
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Kültepe’den çıkarılan en önemli arkeolojik bulgular arasında bulunan silindir mühür ve onların baskıları üzerindeki tasvirler,
dönemin dinî inanç sistemi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Kaniş’in kullanılmaya devam ettiğini
göstermektedir.
Kültepe’de sistemli kazılarda keşfedilmiş
olan bütün eserler, Ankara-Anadolu
Medeniyetleri Müzesi ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Kültepe’de bulunmuş madenî
kemer tokası

Seçilmiş Kaynakça: K. Emre, “Anadolu Kurşun Figürinleri ve Taş Kalıpları”, Anatolian
Lead Figurines and Their Stone Moulds,
TTKY-VI/14, Ankara 1971; K. Emre, “Kaniş’in
Keşfinin Hikayesi”, Anadolu’nun Önsözü Kül-

tepe Kaniş-Karumu, (Der. F. Kulakoğlu, vd.)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,
2010, s. 20-23; K. Emre, “Hitit Sanatında Kültepe/Kaniş’in İzleri”, Anadolu’nun Önsözü Kültepe Kanis-̧ Karumu, (Der. F. Kulakoğlu, vd.)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,
2010, s. 154-158; C. Günbattı, “An Eponym List
(KEL G) from Kültepe”, Altorientalische Forschungen 35. 2008/1, 2008, s. 103-132; F.
Kulakoğlu, “A Hittite God from Kültepe”, In

Old Assyrian Studies in Memory of Paul
Garelli, 13-19, Leiden 2008; F. Kulakoğlu, vd.,
Anadolu’nun Önsözü Kültepe Kaniş-Karumu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,
İstanbul 2010; N. Özgüç, “Kültepe Mühür Baskılarında Anadolu Grubu”, The Anatolian

Group of Cylinder Seal Impressions from
Kültepe, TTKY-V/22, Ankara 1965; N. Özgüç,

“Kaniš Karumu I b Katı Mühürleri ve Mühür
Baskıları”, Seal and Seal Impressions of Level
Ib from Karum Kaniš, TTKY-V/25, Ankara
1968; N. Özgüç, “Kültepe Kaniš Mühürlü ve
Yazıtlı Kil Bullalar”, Sealed and Inscribed Clay
Bullae, TTKY-V/48, Ankara 2001; N. Özgüç, T.
Özgüç, “Kültepe Kazısı 1949”, Ausgrabungen
in Kültepe 1949, TTKY-V/12, Ankara 1953; T.
Özgüç, “Kültepe Kazısı 1948”Ausgrabungen in
Kültepe 1948, TTKY-V/10, Ankara 1950; T.
Özgüç, “Kültepe-Kaniş II. Eski Yakındoğu’nun
Ticaret Merkezinde Yeni Araştırmalar”, New

Researches at the Trading Center of the Ancient Near East, TTKY-V/41, Ankara 1986a; T.

Kültepe’de bulunan kurşun figürinlerde görüldüğü gibi yerel tanrı ve
tanrıça tasvirleri de dinî törenlerde kullanılmaktaydı.

Özgüç, “New Observations on the Relationship
of Kültepe with Southeast Anatolia and North
Syria During the Third Millenium BC”, In
Essays in Honor of Machteld J. Mellink,
31-47, Wisconsin 1986b; T. Özgüç, “KültepeKaniš/Neša Sarayları ve Mabedleri”, The Palaces and Temples of Kültepe Kaniš/Neša,
TTKY-V/46, Ankara 1999; T. Özgüç, Kültepe/
Kaniş-Neša, YKB Yayınları, İstanbul 2005.
FİKRİ KULAKOĞLU
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riyle misafir yazarlarla kültür hayatımızda ses getirmiştir. “Yahya Kemal”, “Necip
Fazıl Kısakürek”, “Osman Yüksel Serdengeçti” gibi özel sayılar hazırlanmıştır.

Kültepe’de bulunan ve bir ucunda koç ya da
manda başı şeklinde akıtacağı olan tekne
biçimli kaplar, Sümer edebiyatında izleri
bulunan ve bir festival sırasında tanrının
gezdirildiği dinî bir nehir yolculuğunu temsil
etmektedir.

KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ VE
YAYINLARI
1981 yılında Mahmut Çağlıgöncü tarafından Kayseri Kültür, Aylık Fikir Sanat
Aktüalite dergisi olarak yayın hayatına
başlatmıştır. Yazı işleri müdürlüğünü 8.
sayıya kadar Rıfat Açıkgöz*, sonraki sayılarda genel yayın yönetmenliğini ve yazı
işleri müdürlüğünü Mahmut Çağlıgöncü
üstlenmiştir. Derginin adı 9. sayıyla birlikte Kültür ve Sanat olarak değiştirilmiştir. 40. sayıyla derginin yayın hayatı
sona ermiştir (1984).
Derginin belli başlı şair ve yazarları;
Muin Feyzioğlu*, Kadir Özdamarlar*,
Bahattin Karakoç, Mehmet Çayırdağ*,
Muhsin İlyas Subaşı*, Bekir Oğuzbaşaran*, Abdullah Satoğlu*, Ahmet Sıvacı*,
Mahmut Sarıkaya, Mahir Sürmelibey,
Adnan Büyükbaş*’tı.
İlk sayıda, Dr. Faruk Andaç imzasıyla,
“Başlarken !... Kayseri yeni bir kültür
yayın organına kavuşuyor. Şipşirin, yepyeni bir kültür kaynağı. Anadolu’nun
merkezinde asırlardan beridir etrafına
kültür yayan bu kentimizin kültürel
yaşantısını dile getirecek bu yayın organı
hepimize hayırlı olsun.” şeklinde başlayan bir yazı yer aldı.
Kültür ve Sanat 1981-1984 yıllarında
yayınladığı “Yazarlarla Konuşmalar”,
“Kayseri’ye Hizmet Edenler”, “Kitap
Eleştirileri”, “Muhtelif Röportajlar”,
“Araştırmalar ve İncelemeler” bölümle-

Kültür ve Sanat Yayınları
Daha çok Kültür ve Sanat dergisi yazarlarının kitaplarını yayınlamayı öngören
yayınevi 1982 yılında yine Mahmut Çağlıgöncü tarafından kuruldu. 1982-1984
yılları arasında 11 kitap yayınlamıştır. Bu
kitapların yazarları, isimleri ve basım yılları:
Muhsin İlyas Subaşı, Sevgi Donanması,
şiir 1982; Muin Fevzioğlu, Edebiyatımızın Kimliği, deneme 1982; Adnan
Büyükbaş, Ay Kapımdan İçerde, şiir
1983; Halit Erkiletlioğlu, Dünden Bugüne Türkçe, inceleme-araştırma 1983;
Ahmet Sıvacı, Yağmurlar Güle Yağdı,
şiir 1983; Bekir Oğuzbaşaran, Necip
Fazıl’ın Şiiri, derleme - inceleme 1983;
İsmail Özmel, Zaman Kuşun Kanadında, şiir 1984; Veli Altınkaya, Mavi Boncuklu Cemil Baba, derleme-araştırma
1984; Aydemir Doğan, Söyleyip Geçtim
Seni, şiir 1984; Ömer Albayrak, Güle
Zehir Damlattım, şiir 1984; Ahmet Uğur,
Osmanlı Siyaset-nameleri, 1984.
MAHMUT ÇAĞLIGÖNCÜ

Kültür ve Sanat Yayınları’ndan
(M. Çağlıgöncü)

1981 yılında Mahmut Çağlıgöncü tarafından
yayımlanan Kültür dergisinin ilk sayısı
(M. Çağlıgöncü)

Kültür ve Sanat Yayınları’ndan
(M. Çağlıgöncü)
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rin yerine yeni mahalleler ve semtler
kurulmuştur.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 15b; TD. 387, s.
199; TD. 976, s. 10; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 45;

Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri

2009; TK. KKA. TD. 136, vr. 12b-13b; MAD.
7063, s. 3; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye
Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011;

Temettuât Defteri (1250/1834 tarihli), hzl.

İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 55-65; Cömert,
19.Y.Kayseri, s. 231-234; Mehmet Çayırdağ,
“Kayseri’nin Mahalleleri”, KTA, s. 370–371.
MEHMET İNBAŞI

Kültür ve Sanat Yayınları’ndan
(M. Çağlıgöncü)

Kültür dergisinin adının Kültür ve Sanat
olarak değiştiği 9. sayısı
(M. Çağlıgöncü)

KÜRTLER MAHALLESİ
Günümüzde Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan Orduevi’nin hemen arkasında
ve Zekai Bey Mahallesi*’nin yerinde idi.
İlk olarak 1500 tarihli Tapu-Tahrir Defteri’nde “Mahalle-i Kürtler tâbi‘ Bâb-ı
Meydân” adı ile kaydedilmiştir. Meydan
Kapısı’na bağlı bir mahalle olup bu tarihte mahallede 34 nefer ikamet etmekteydi.
1520 tarihinde mahallede 39 nefer meskûndu. 1570 tarihinde mahallede 63
nefer oturmaktaydı. 1584’te mahallenin
nüfusunda önemli bir artış meydana gelmişti. 1642 tarihinde mahallede meskûn
olan nefer sayısı 92 idi.
1834 tarihli Temettuât kayıtlarına göre
Kürtler Mahallesi’nin Seyfullah Efendi
Cemaati ve Fethullah Efendi Cemaati
olmak üzere iki önemli cemaati vardı.
Seyfullah Efendi Cemaati’nin hane sayısı
87, Fethullah Efendi Cemaati’nin hane
sayısı 97 idi. 1872 tarihli nüfus defterine
göre Kürtler Mahallesi’nin Seyfullah
Efendi bölgesinde Debbağhane, Mumcu,
Mekteb, Cami, Avgın Sokağı adlı beş
sokağı, 118 hane nüfusu vardı. Fethullah
Efendi bölgesinde ise Avgın, Hanlı, Yazı,
Kemeraltı, Daracık ve Akkaşzâde Sokağı
adlı altı sokak ve 109 hane nüfus ikamet
etmekteydi. Günümüzde bu mahallele-

KÜTÜPHANELER
Kayseri’de Kapadokya Krallığı*, Roma ve
Bizans Dönemi’nde krallık ve eyalet merkezi olması sebebiyle antik kütüphanelerin olabileceği akla gelmektedir. MS IV.
yüzyılda Hristiyanlığın önemli bir merkezi hâline gelmiş olan şehirde Metropolit
Büyük (Aziz) Basileios*’un yaptırmış
olduğu kilise, hastane, düşkünler yurdu,
hamam gibi yapılardan oluşan külliyesi
(şimdi şehirde kalıntıları mevcut) içinde
kütüphanenin de yer almış olduğu
muhakkak gibidir.
Şehrin Türklerin eline geçtiği yıllardan
itibaren bu bölgede bir devlet kurmuş ve
ilk büyük cami (Cami-i Kebir*-Ulu Cami)
ve medresesini inşa ettirmiş olan Danişmendliler* Devri’nde mutlaka medrese
içinde ve saraylarda kütüphaneleri bulunuyordu. Nitekim Kayseri’de Danişmendliler zamanında XI. yüzyılda
Keşfü’l-Akabe* adlı astronomi ve felsefe
eserinin İlyas bin Ahmed tarafından yazılıp devletin kurucusu Melik Gümüştekin
Ahmed Gazi*’ye takdim edilmesi, daha
ilk dönemlerden itibaren Kayseri’de kitaba, ilme ve ulemaya verilen değeri göstermektedir. Selçuklular zamanında ise
şehir merkezine Gevher Nesibe Tıp
Medresesi ve Hastanesi* çevresine 12
medresenin yapılmış olması, bu dönemde daha da ileri bir derecede ilme ve
esere değer verildiğini ve Kayseri’nin bu
devirde bir üniversite şehri (Darü’l-İlim)
olduğunu göstermektedir.
Eretnalılar*, Kadı Burhaneddin* Devleti,
Karamanoğulları* ve Dulkadıroğulları*
(Beylikler) Dönemi’nde Kayseri’de artarak devam eden ilmî hayat, Osmanlılarla
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birlikte (1463’ten sonra) yapılan yeni
medreselerle geliştirilmiş, çok daha fazla
eser yazılmaya ve toplanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devri’nde ilk vakıf kütüphanesi XVI. yüzyıl ortasında Kayseri’de
kadılık yapmış Kadı Bedreddin Mahmud*’un, evinde kurmuş olduğu kütüphanedir. Kadı Bedreddin Mahmud’un
1559 tarihli vakfiyesinden öğrendiğimize
göre isimlerini tek tek saydığı 261 adet,
400 cilt kitabını evladı ve halkın istifadesi için vakfetmiştir. Kütüphane olarak
önce Camiikebir Mahallesi*’ndeki evinin
bir bölümünü tahsis eden Kadı buraya
görevliler tayin etmiş, kitapları ödünç
almak isteyenler için şartlar koymuştur.
Kadı Bedreddin Mahmud, eğer evladı
kalmaz ve evi harap olursa kütüphanesinin faaliyetine çarşıdaki Bedesten içinde
devam edebilmesi için vakıf idarecilerini
görevlendirmiştir.
Kadı Mahmud Kütüphanesi’nin ne
zaman yok olduğu ve kitaplarının ne
olduğu belli değildir. Evden sonra çarşıda faaliyete geçip geçmediği de bilinmemektedir. Ancak bugün devam eden vakfının yöneticileri, Sivas Caddesi üzerindeki yeni binalarının altında, Kadı Mahmud’un kitaplarının yeni baskılarını
temin edip yeni birçok kitap da ilave
ederek vakıf şartı olan kütüphaneyi yeniden faaliyete geçirmişlerdir.
Tarih sırasına göre Kayseri’deki ikinci
kütüphane, İncesu*’da Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa’nın külliyesindeki* kütüphanedir. Kara Mustafa Paşa, sadrazam
olmadan Sadaret kaymakamı (Başbakan
vekili, İçişleri bakanı) iken 1670 yılında
İncesu ilçesinde yaptırmış olduğu büyük
külliyesinde bir de kütüphane kurmuş
bulunduğunu Raşit Efendi Kütüphanesi*'ndeki ona ait vakıf mühürlü kitaplardan anlamaktayız. Anlaşılan vakıf,
Osmanlı Devleti’nin sonuna doğru gelir
kaynaklarından yoksun kalıp külliye
bakımsız hâle gelince kitapların bir kısmı,
o devirde faal olan Kayseri’nin merkezindeki Raşit Efendi Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.
Kayseri’de üçüncü kütüphane, Sadrazam
Nişancı Mehmed Paşa*’nın memleketi
Erkilet*’te 1714 yılında yaptırmış olduğu
caminin veya medresenin içinde teşekkül

Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi

edilmiştir. Mehmed Paşa, Erkilet’te depremden yıkılmış bulunan cami yerine
yeni bir cami, bunun yanına bir medrese,
bir mektep ve bir hamam yaptırmıştır.
Cami içinde kalan, kendi vakıf mührüyle
mühürlü kitapları, daha fazla kaybının
önlenmesi için tarafımızdan, Raşit Efendi
Eski Eserler Kütüphanesi*ne nakledilmiştir.
Dördüncü kütüphane, günümüzde yok
olmuş olan Kapalı Çarşı*’da Kazancılar
Çarşısı arkasındaki Pervanebey Medresesi*'nde Moluluzâde Mahmud Efendi’nin 1716 yılında meydana getirmiş olduğu
kütüphanedir. Hacı Halil Efendi*’nin kardeşi olan Mahmud Efendi (herhâlde
müderristi) yüz cilt kadar kitabını bu
medreseye vakfetmiştir. Mahmud Efendi’nin kitapları daha sonra Hacı Halil
Efendi Kütüphanesi’ne, oradan da Raşit
Efendi Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.
Kayseri’deki beşinci önemli kütüphane,
Matbah ve Sur Emini Molulu Hacı Halil
Efendi’nin zelzeleden yıkılan Cami-i
Kebir’in yeniden yaptırılması gibi Kayseri’deki birçok hayratı yanında 1751 yılında, Hunat Medresesi* eyvanına yaptırdığı
binaya, vakfiyesinde isimlerini tek tek
zikrettiği kitaplarını vakfetmesiyle oluşmuştur. Medreselerin faaliyetlerinin durduğu XIX. yüzyılın sonunda bu kütüphane de diğerleri gibi Raşit Efendi Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. Bu kütüphane,
Kayseri’de bugün de faalliyette olan Raşit
Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi’dir.
Aslen Kayseri’nin Ispıdın* (değişen ismi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi merkez, Belsin ve Gevher Nesibe Kütüphaneleri
olmak üzere üç şube ve toplam 15.000 adet kitapla okuyucularına hizmet
vermektedir. Ayrıca bu kütüphanelerde okuyuculara internet hizmeti verilmekte
olup istedikleri konularda ücretsiz bilgisayar çıktısı alabilmektedirler.

Bağpınar) köyünden olan Raşit Efendi*,
Kayseri’ye Cami-i Kebir’e bitişik olarak
yaptırmış olduğu tek kubbeli mükemmel
kütüphane binasına bin civarında yazma
ve basma kitap vakfederek şehirdeki ilk
büyük kütüphaneyi oluşturmuştur. Bu
kütüphaneye daha sonra vilayetteki
bütün yazma ve matbu eski yazı kitaplar
toplanarak burası eski eserler kütüphanesi hâline getirilmiş, Halkevlerinin
kapatılmasıyla da yeni kitaplar kütüphanenin koleksiyonlarına dâhil edilmiştir.
Kayseri’de Osmanlı Dönemi’nde kütüphane kuranlar arasında Tavlusunlu Halil
Paşa’dan bahsedilmektedir. IV. Murad
Dönemi sadrazamlarından olan Halil
Paşa Kayserili değil Maraşlıdır. Kütüphane ile de bir alakası bulunmamaktadır.
Tavlusunlu Halil Paşa meselesi, I. Abdülhamid Dönemi sadrazamlarından Halil
Hamid Paşa’nın Tavlusun’a yaptırmış
olduğu bir çeşme vakfı sebebiyle çıkmış
olmalıdır. Aslen Ispartalı, Yalvaçlı olan
Halil Paşa, vakıf kütüphanesini memleketi Yalvaç’a kurmuştur. Tavlusun’a da
bir kütüphane açıp açmadığı hakkında
bir bilgi bulunmamaktadır. Çok büyük
sayıda âlim, müderris, kadı yetiştiren
Kayseri’de muhakkakki bu şahıslara ait
birçok özel kütüphane bulunması muhtemeldir.
Raşit Efendi Kütüphanesi’nden sonra
Kayseri’de ilk genel kütüphane Kayseri

Belediyesi ve Kayserili vatandaşların yardımıyla 1912 yılında “Millî Kütüphane”
adıyla kurulmuş, bu kütüphane 1938
yılında Halkevi Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Halkevi Kütüphanesi bir kanunla
1953 yılında oluşturulan “Vilayet-i Umumiye Kütüphanesi”ne aktarılmıştır.
Vilayet-i Umumiye Kütüphanesi, türbe
olduğu hâlde boşaltılan Zeynelâbidin
Türbesinde* ve Sahabiye Mahallesi’ndeki
yardımseverlere ait dernek binasında hizmet vermiştir.
1961 yılında “Kayseri İline Kütüphane
Binası Yaptırma Koruma ve Geliştirme
Derneği” adı altında kurulan bir derneğin
çalışmaları ile 1961-1970 yılları arasında
Zeynelâbidin Türbesi yanına yeni bir
kütüphane binası yaptırılmıştır. 1963
yılında vilayetteki kütüphanelerin adı
Millî Eğitim Şurası kararı ile “İl Halk
Kütüphanesi” olarak değiştirilmiştir.
Kayseri’de halkın yaptırdığı yeni kütüphane binasına 1972 yılında taşınılmış,
kütüphane burada 1998 yılına kadar faaliyette bulunmuştur. Binanın yanındaki
Zeynelâbidin Türbesi ödünç kitap verme
servisi, eski türbedarlık binası da cilthane
olarak görev yapmıştır. 1998 yılında
kütüphane binasının yeri, yeni meydan
imar planında yeşil alan olarak tahsis
edildiğinden Kayseri Büyükşehir Belediyesince burası yıkılıp yeri meydana katılmıştır. Yeni kütüphane binası yine
Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe, Müze ve Seyyid Burhaneddin Türbesi
yanında yeniden ve modern tarzda yaptırılmıştır. 1998 yılından itibaren burada,
yeni adı “75. Yıl İl Halk Kütüphanesi”
olarak faaliyetini sürdürmüştür. Bundan
bir müddet önce de Zeynelâbidin Türbesi’ndeki kitaplar boşaltılmış ve bina aslına uygun olarak tekrar türbe hâline getirilmiştir.
Kayseri İl Halk Kütüphanesi’nin hizmet
birimleri ve bunların kuruluş tarihleri
şöyledir:
1953 yılında Ödünç Kitap Verme Bölümü, 1956 yılında Çocuk Bölümü, 1959
yılında Bölge Cilt Atölyesi (Ankara ve
İstanbul’dan sonra), 1970 yılında Gezici
Kütüphane Servisi, 2006 yılında İnternet Erişim Merkezi hizmete girmiştir.
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Kültür Ve Turizm Bakanlığına bağlı Kayseri ili dâhilinde faaliyet gösteren kütüphaneler:
75.Yıl İl Halk Kütüphanesi ve bağlı şube
kütüphaneleri: Ağırnas Kasabası Mimar
Sinan Halk Kütüphanesi, Erkiletli Nişancı Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi,
Hisarcık Halk Kütüphanesi, Merkez Hikmet Taş Çocuk Kütüphanesi, Mimar
Sinan Selçuklu Halk Kütüphanesi, Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi,
Kayseri Raşit Efendi Yazma Eserler
Kütüphanesi (2011 yılında Konya Bölge
Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlanmıştır)
İlçelerdeki kütüphaneler: Bünyan İlçe
Halk Kütüphanesi, Develi Seyrani İlçe
Halk Kütüphanesi, Felahiye İlçe Halk
Kütüphanesi, Hacılar İlçe Halk Kütüphanesi, İncesu İlçe Halk Kütüphanesi,
Özvatan İlçe Halk Kütüphanesi, Pınarbaşı İlçe Halk Kütüphanesi, Pınarbaşı Pazarören Kasabası Halk Kütüphanesi, Sarız
İlçe Halk Kütüphanesi, Sarıoğlan İlçe
Halk Kütüphanesi, Talas Fatma-Kemal
Timuçin İlçe Halk Kütüphanesi, Tomarza İlçe Halk Kütüphanesi, Yahyalı İlçe

Halk Kütüphanesi, Yeşilhisar İlçe Halk
Kütüphanesi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Merkez, Belsin ve Gevher Nesibe Kütüphaneleri olmak üzere üç şube ve toplam
15.000 adet kitapla okuyucularına hizmet vermektedir. Ayrıca bu kütüphanelerde okuyuculara internet hizmeti verilmekte, istedikleri konularda ücretsiz bilgisayar çıktısı alabilmektedirler. Ayrıca
fotokopi hizmeti de ücretsizdir.
Bu sayılan kütüphaneler dışında Kayseri’de çeşitli STK’ların da daha çok öğrencilerin kullanımına yönelik özel kütüphaneleri bulunmaktadır.
Kaynakça: “E. Kirsten Kapadokya’nın İlk Çağdaş Sosyal Yapısı”, V. Türk Tarih Kongresi,
1956; Nezahat Baydur, Kültepe (Kaniş) ve
Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul
1970, s. 138; Mikail Bayram, “Danişmendoğulları Devletinin Dinî Siyaseti”, KYTSB 4, s. 93-100;
Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Kadı Mahmud
Vakfı, Kayseri 1999; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Vakıf Kütüphaneler ve Matbah Emini Hacı
Halil Efendi Kütüphanesi”, Vakıflar Dergisi, S.
XX, s. 265-288; Ali Rıza Karabulut, Raşit Efen-

di Kütüphanesi Türkçe-Arapça ve Farsça
Yazmalar Kataloğu, Kayseri 2002.

KB Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi binası (M. Işık)

MEHMET ÇAYIRDAĞ
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LAÇİN YAYINLARI
1998 yılında Laçin Ltd. Şti. bünyesinde
kurulan yayınevi ilk eser olarak Prof. Dr.
Harun Güngör’ün Türk Din Tarihi isimli kitabını yayınladı. 2001 yılından itibaren yayınevinin sorumluluğu ve sahipliğini kendisi de yazar olan yayıncı Mehmet
Çelebi üstlendi. 2002 yılından itibaren
ismini daha çok duyuran yayınevi şehir
kitapları, şiir, deneme, hikâye, roman,
çocuk kitapları, yardımcı ders kitapları ve
akademik türde birçok kitabı okuyucu ile
buluşturdu. Kasım 2014 itibariyle 300.
kitabını yayınlayan Laçin Yayınları yazar
ve okuyucu arasında köprü görevi yapmaya devam etmektedir.
Laçin yayınlarından çıkan bazı kitaplar: Harun Güngör, Türk Din Tarihi;
Fazıl Ahmet Bahadır, Yeniden Kuva-yı
Milliye; Vedat Ali Tok, Pervanenin
Rüyası; Ali Çavuşoğlu, Kültür ve Zihniyet; Osman Efkere, Müminlerin Dostu;
Eda Karacaaslan, Sürç-i Lisan; Emir Ali
Özçakır, Develili Âşık Seyrani ve Yukarı Develi; Erhan Çapraz, Kayseri Yöresi

Lala Muslihiddin Camii ve Türbesi planı (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi)

Halk Şairleri; Faruk Tokluman, Büyülü
Sözler Bahçesi; Abdullah Karaçağ,
Yunanistan’daki Osmanlı Dönemi
Mezar Taşları.
MEHMET AYMAN

LALA MUSLİHİDDİN CAMİİ
Kayseri Merkez, Melikgazi ilçesindedir.
Hâlen mevcut olmayan Lala Paşa Mahallesi/Lala Mahallesi* veya halk arasında
söylenen şekli ile “Lale Mahallesi”ne
adını vermiştir.
Cami, mihrap önü kubbeli, kıble duvarına paralel yedi sahından oluşan dikdörtgen bir yapıdır.
Camiye biri kuzeyden, diğeri batı yönünden olmak üzere iki kapıdan girilmektedir. Mihrap önünden kuzey kapısına
doğru uzanan mihraba dik bir orta sahnın merkezinde bir kubbe yer almaktadır. Kubbe kasnağında beş adet dikdörtgen pencereye yer verilmiştir. Caminin
batı tarafında yer alan sahnın birinci
ayağının hizasında minarenin kare kaidesi bulunmaktadır. Mihrap önü kubbesi
üçgenlerle geçilen çokgen bir kasnak
üzerine yerleştirilmiştir. Mihrap önündeki kubbe, dış cephede piramidal bir
külahla örtülmüştür. Orta kubbe ise iki
sahınlık bir alan üzerinde yer almaktadır.
Kubbeye geçiş pandantifle sağlanmıştır.
Orta kubbe eteğinde beş adet dikdörtgen
şeklinde pencereye yer verilmiştir. Cami
çatısını örten tonozların üzerinde yedi
adet aydınlatma penceresine yer verilmiş
olup bunlar camlarla kapatılmıştır.
Güney cephede mihrap çıkıntısının her
iki yanında üçer adet olmak üzere altı
tane pencereye yer verilmiştir. Doğu
duvarında ise üstte dört, altta ise altı adet
pencere bulunmaktadır. Batı cephede altı
adet pencere mevcuttur. Kuzey cephede
ise kapı açıklığının her iki yanında üçer,
üzerinde ise bir adet olmak üzere toplam
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yedi adet pencere açılmıştır.
Lala Muslihiddin Camii’nin inşa kitabesi
günümüze kadar ulaşamadığından caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Camiye ait en eski kitabe Osmanlının son dönemine ait olup kitabede şu
bilgilere yer verilmiştir:
Okunuşu:

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
İnnemâ ye‘muru mesâcida’llâhi men
âmene billâhi ve’l-yevmi’l-âhiri
Sene 1319, 27 Ramazan

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Mescidleri, Allah’a ve ahiret gününe
inananlar imar eder. 7 Ocak 1902 senesi.
Bu kitabeden caminin 1902 yılında onarıldığı öğrenilmektedir. Bunun dışında
camiyle ilgili en eski belge H 670 (M
1272) tarihli Caca Bey Vakfiyesi’dir. Bu
vakfiyede Lala Muslihiddin Camii’nin
ismi de geçmektedir. Böylece Lala Muslihiddin Camii hakkında bilinen en eski
tarih, vakfiyede yer alan M 1272 tarihi
olmaktadır. Ancak cami mimari yönden
detaylı bir şekilde incelendiği takdirde
yapılış tarihinin vakfiye tarihinden çok
daha eskilere gittiği görülecektir.
Lala Muslihiddin Camii minberi ile
Cami-i Kebir* minberinin aynı usta tarafından yapıldığı, üzerindeki yazılarda
aynı hataların tekrarlanmasından anlaşılmaktadır. Cami-i Kebir minberinin üzerindeki tarih, minberin M 1206 yılında
camiye konulduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla Lala Muslihiddin Camii minberinin de aynı tarihte yapıldığı ve camiye konulduğu, buradan hareketle de Lala
Muslihiddin Camii’nin de 1206 tarihlerinde var olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı
ki Lala Muslihiddin Camii’nin yeri ve
kemerlerin birleştiği ayakların üzerindeki
ortası sütünceli açıklıklar bu caminin
1206 yılı öncesinde inşa edildiğini göstermektedir.
Cami Minberinin Özellikleri
Anadolu’nun en güzel minberlerinden
biri olan Lala Muslihiddin Camii minberi, gerçek kündekari tekniği kullanılarak
yapılmıştır. Derin oyma tekniği uygulan-

Lala Muslihiddin Camii - 2015

mış olan bu minberin çift kanatlı kapısı
günümüze kadar ulaşmamıştır. 10 adet
basamak, korkuluk, yan aynalıklar ve
şerefeden oluşan minber 3.37 m uzunluğunda, 3.70 m yüksekliğinde ve 85 cm
eninde olup ortalama basamak yüksekliği 0.30 m ölçülerindedir. Minberde yer
alan kitabeler şu şekildedir:
Minberin batı tarafında ve şerefe korkuluğunun altında Hz. Muhammed ve dört
halifenin isimleri
yazılıdır. Ancak Ebu Bekir’in ismindeki
elif harfi yazılmamıştır
. Yine batı
tarafta korkulukla yan aynalık arasında
Ayete’l-Kürsî; minber korkuluğunun üst
bordüründe Tevbe Suresi’nin 18. ayetinin
bir bölümü yer almaktadır. Ayrıca ayetin
bitiminde
Kelime-i
Tevhid’e
yer verilmiştir. Yine aynı tarafta süpürgelik hiza-

Lala Muslihiddin Camii tamir kitabesi
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1995, s. 5-8; M. Zeki Oral, “Anadolu’da Sanat

Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve
Tarihçeleri”, Vakıflar Dergisi, S. V, Ankara
1962, s. 23-78; Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetih-

ten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de
Türk Devri Mimarisi, Ankara 1998; Oktay
Aslanapa, “Anadolu’da Türk Sanatı”, Başlangıcından Günümüze Türk Sanatı, Ankara
1993. s. 113-162; Suut Kemal Yetkin, İslam
Sanatı, Ankara 1954; Halil Edhem, Kayseri,
İstanbul, H 1334 (M 1916); Oktay Aslanapa, Türk
Sanatı, İstanbul 1989; Kerim Türkmen, “Kayseri Lala Camii’nin Tarihlendirilmesine Dair Bir
Deneme”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S. 83,
İstanbul Mart-Nisan 1998, s. 28-34.
KERİM TÜRKMEN

Lala Muslihiddin Camii içi

sında Salâvat-ı Şerif (
) yazılmıştır. Minberin
mihrap tarafında ve şerefe korkuluğunun
altında yine Kelime-i Tevhid yazılıdır.
Minberin sol (mihrap) tarafındaki korkuluğunun üst kenarında İsra Suresi’nin 111.
ayeti yer almaktadır. İsra Suresi’nde yer
alan
kelimelerini, Cami-i
Kebir minberinde olduğu gibi burada da
aynı hatalı tekrarla görmekteyiz.
Kaynakça: Zafer Bayburtluoğlu, “Caca Oğlu
Nureddin’in Vakfiyesi’nde Adı Geçen
Yapılar”,Vakıflar Dergisi, S. XXV, Ankara

Lala Muslihiddin Camii minberi batı cephesi

Lala Muslihiddin Türbesi
Kayseri Merkez, Melikgazi ilçesinde
kendi adıyla bilinen eski mahallede, Lala
Muslihiddin Camii*’nin doğusuna bitişik
olarak inşa edilmiştir. Tamamen kesme
taştan inşa edilen türbenin yapım tarihi
bilinmemektedir. Yapı, araştırmacılar
tarafından XII. yüzyılın son çeyreği ile
XIII. yüzyılın başları arasında tarihlendirilmektedir. Türbede, caminin de banisi
olduğu belirtilen Lala Muslihiddin’in
medfun olduğu ileri sürülmektedir.
Türbe, cenazelik ve ziyaret olmak üzere
iki kattan oluşmaktadır. Cenazelik katı
kare bir plan arz etmekte olup içerisine
kuzey cephe üzerinde yer alan etrafı basit
silmelerle çevrelenmiş dikdörtgen kapı
açıklığından girilmektedir. Cenazelik
katının üzeri beşik tonoz örtülüdür. Ziyaret katı kare kaide üzerinde sekizgen bir
gövde ile yükselmektedir. Sekizgen gövdenin üzeri piramidal külah ile örtülmüştür. Türbenin batı, kuzey ve kuzeybatı
cepheleri hariç diğer cephelerinin her
birinde ikiz kemerli pencere açıklıkları
bulunmaktadır. Türbeye giriş iki kapı
açıklığından sağlanmaktadır. Bu açıklıklardan bir tanesi batı duvarı üzerinde
olup cami ile bağlantılıdır. Diğeri ise
kuzey cephede yer alan ve türbeye dışarıdan girişin sağlandığı dikdörtgen formlu
bezemesiz kapı açıklığıdır. Ziyaret katında, giriş ile aynı aksta, güney duvarı üzerine yerleştirilmiş yuvarlak kemerli mihrap nişi yer almaktadır. Nişin etrafı ve içi
kalem işi tekniğiyle, Osmanlı geç döneminde görülen barok ve rokoko karakterli bitkisel kompozisyonlar ve taklidî
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sütunceler ile bezenmiştir. Nişin üzerindeki kalem işi tekniğiyle yapılmış tacın iç
kısmında müsenna Besmele-i Şerif, altındaki levha kısmında ise Al-i İmran
Suresi’nin 37. ayeti yer almaktadır. Bunların dışında süsleme unsuru olarak diğer
cephelerde aynı teknikle yapılmış vazodan çıkan çiçekler ile cephe birleşim
yerlerinde taklidî sütun kompozisyonları
bulunmaktadır.
Kaynakça:

Alev Çakmakoğlu, Fetihten
Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk
Devri Mimarisi, Ankara 1998; H. Edhem, Kayseri (Göde); Özbek - Arslan, KTKVE, C. I;
Remzi Aydın, “Kayseri Mihrabları”, (Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2006.
		

KERİM TÜRKMEN

LALA PAŞA MAHALLESİ / LALE
MAHALLESİ
XV-XVI. yüzyıllarda Kayseri şehrinin
merkez mahallelerinden birisidir. Mahalle, adını, Lala Muslihiddin Paşa tarafından inşa edilen ve “Lala Camii” olarak
bilinen camiden almıştır. Osmanlı
Dönemi*’nde Kiçi Kapı*’ya tabi olarak
gösterilen mahalle, günümüzde Kayseri
Lisesi*nin bulunduğu bölgeyi içine
almaktadır. Şehirdeki en büyük mahallelerden birisi olan Lala Camii Mahallesi’nde 1500’de 144 hane, 30 mücerred
(bekâr), 3 derviş, 2 fakih, 2 biruni (şehir
dışından gelip yerleşen görevliler), yaptıkları işler veya konumlarından dolayı
avarız-ı divaniye vergisinden muaf olan
51 kişi ve muhtelif meslek mensupları
ikamet etmekteydi. Mahallede yaşayanlardan muaf olanların Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid tarafından muaf edildikleri ve ellerinde muafname beratlarının olduğu defterlerde kaydedilmiştir.
1570 tarihli Defter’de “Mahalle-i Cami-i
Lala” şeklinde kaydedilmiş olup bu
mahalleye “Mahalle-i Taceddin Halife
tabi‘ Lala, Mahalle-i Müridân-ı Şeyh
Taceddin, Mahalle-i Hisayinlü tabi‘ Lala,
Mahalle-i Tos tabi‘ Cami-i Lala, Mahalle-i
Varsakan tabi‘ Cami-i Lala” şeklinde beş
ayrı mahalle daha bağlı olarak gösterilmiştir. Tamamen Müslüman nüfus ile
meskûn olan mahalle, çok büyüdüğü için
1520’de iki mahalleye bölünürken
1570’te beş mahalleye bölünmüştür.

Lala Muslihiddin Türbesi ve bitişik çeşme, XX. y.y. başı (A. Gabriel)

1584’te ise aynı isimle kaydedilen mahal-

le yine şehrin büyük mahallelerinden
birisi olup tamamen Türk Müslüman
nüfus yerleşmişti. Çok sayıda sanat erbabı da merkez mahalle olduğu için burada
ikamet etmekteydi.
1642 tarihli Avarız Defteri’nde ise
“Mahalle-i Lala” şeklinde kaydedilmiş
olup imam ve müezzin gibi görevlilerden
başka 75 nefer erkek nüfus ikamet etmekteydi.
Sultan İbrahim ve IV. Mehmed Dönemi’nin en önemli olaylarından birisi olarak
kabul edilen ve 25 yıl devam eden Girit
Seferi’ne katılarak şehit olanlar arasında
Lala Mahallesi’nden Hasan Çavuş adlı
bir kimse de vardı. XVII. yüzyılın ikinci
yarısında Lala Mahallesi’nde Mahalle
Avarız Akçesi Vakfı yanında mahallede

[1755]

[1756]

316 /

LAL

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. TD.
136, vr. 31a-32b; BOA. MAD. 7063, s. 10; 17.
Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl.
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011; Havva Selçuk,
Şeriye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve
Girit Seferine Katkısı (1645-1669), Kayseri
2008, s. 75; Özen Tok, Kadı Sicillerine Göre

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Para
Vakıfları, Kayseri 2008, s. 107-109; Temettuât
Defteri (1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir,
Kayseri 1998, s. 316-325; Cömert, 19.Y.Kayseri,

s. 236-244; “Kayseri’nin Mahalleleri”, Çayırdağ,
KTA, s. 370-371; Kemal Demir, Suat Çabuk,
Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleri,
Kayseri 2013, s. 67.
MEHMET İNBAŞI

Lala Paşa / Lale Mahallesi yok olmadan (Özbek - Arslan, KTKVE)

bulunan Lala Camii’ne tahsis edilmiş
para vakıfları da vardı.
1834 tarihli Temettuat kayıtlarına göre
“Lala Paşa Mahallesi” olarak kaydedilmiş olup bu tarihte mahallede 109 hane
ikamet etmekte idi. 1870 yılı kayıtlarına
göre mahallede 122 hane ikamet etmekte
olup mahallenin Söğütlüçeşme, Osmanefendi, Hüsamoğlu, Develik, Şapçı, Zincirci, Bayraktar, Talaslı, Smasunlu, Yenicamii ve Sancaktar Sokakları adlarında
on bir sokağı vardı.
Lala Paşa Mahallesi/Lala Mahallesi veya
halk arasında söylenen şekli ile “Lale
Mahallesi” ismi, mahalle 2000 yılında
Tacettin Veli Mahallesine* dâhil olunca
ortadan kalktı.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 5b-7a; TD. 387,
s. 199; TD. 976, s. 7-10; MAD 7063, s. 10; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 114-121; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri
2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, hzl.

LALEZADE SOKAK ÇEŞMESİ
Taceddin Veli Caddesi, Lale Sokak’ta,
Büyükşehir Belediyesi otobüs hareket
yeri ve Balıkçı İş Hanı arasındaki meydanda bulunmaktadır. Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tek kemerli çeşme, bağımsız olarak
yapılmıştır. Kod seviyesinin altında kalmış olan çeşme, dikey dikdörtgen prizmatik bir yapıdır. Çeşme nişini örten
profilli hafif basık yuvarlak kemer yanlarda yekpare, profilli başlıkları olan taş
ayaklar üzerine oturmaktadır. Bu başlıklar üzerindeki profilli silme kuşağı, çeşme
nişini aynı kotta dolaşmaktadır. Kemerin
kilit taşı alınlığı kırıktır. Çeşmenin saçak
kısmından küçük bir parça kalmıştır.
Ayrıca çeşmenin sekisi, ayna taşı, musluğu kot seviyesinin altında kalmıştır. Çeşmede süsleme olarak profilli silmeler
dışında süs unsuru bulunmamaktadır.
Çeşmede malzeme olarak düzgün kesme
taş ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Kitabesi yoktur. Çeşmenin kesin tarihi bilinmemektedir. Kayseri’de çeşmelerin
yuvarlak kemerli olarak yapılmalarına
XVIII. yüzyılın başlarından itibaren rastlanmaktadır. Kayseri çeşmelerinden 1735
yılına tarihlenen Deveci Çeşmesi ile olan
benzerliği dikkate alındığında XVIII. yüzyıl ortalarında yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.
Kaynakça: Özbek-Arslan, KTKVE, s. 567.
YAYIN KURULU

Lalezade Sokak Çeşmesi (Özbek - Arslan, KTKVE)

LA’LÎ
Şair (Kayseri,?-?). Hakkında sadece
Ahdî’nin (Ö. 1593-94) Gülşen-i Şu‘arâ’-
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sında bilgi verilen şair Kayserilidir.
Süleyman Begzâde “Dânişî” mahlasıyla
bilinen Pîrî Çelebi’nin kız kardeşinin
oğludur. Şairin genç yaşta Arapça ve
Farsça öğrenmeye meylederek bu dilleri
öğrendiğini, böylece şiir deryasına daldığını söyleyen Ahdî, devrinde şiirlerinin
beğenildiğini, güzel gazel ve kasidelerinin bulunduğunu ifade etmektedir.
Ahdî’nin ifadelerinden, dünyadan elini
eteğini çekmiş derviş gönüllü bir zat
olduğu anlaşılan La’lî, Mevlânâ dergâhında da bulunmuş, men aref sırrına
erişmiş bir mutasavvıftır. Şair; Mısır,
Şam, Bağdat, Halep gibi şehirleri gezmiş,
Ravza-yı Mutahhara’yı ziyaret etmiştir.
Bir mısrasıyla ilgili olarak tezkireci
Ahdî’nin “Benümdür diye tahrîr itdürdi.”
dediğine göre Ahdî’nin çağdaşıdır ve tezkiresini yazdığı tarihte H 971 (M 1563)
hayatta olduğu anlaşılmaktadır. XVI. yüzyılın son çeyreği içinde vefat etmiştir.
Şiirlerinden örnekler:
Yanunda düşmen-i bed-hâhı zemm
itmem benüm hânum
Kelâm-ı nâ-sezâyîler tururken dûstum
cânum
Nağme-yi uşşâkdan mutrib ser-âġâz
eylesün
Baġlasun şehnâza uşşâkı nevâ-sâz
eylesün
Kıt’a
Kulundur cümle hûbân-ı cihân bir
pâdişâhsın sen
Zamânunda begüm Sultan Hüseyn-i
Baykarâsın sen
Cemâlün göster erbâb-ı safâ ‘âlem
yüzün görsün
Bugün bu hüsn ile âyîne-yi ‘âlemnümâsın sen
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s.
13-15; Köksal, KDŞ, s. 63.
ATABEY KILIÇ

LEBÎB (NECÎB-ZÂDE AHMED LEBÎB
EFENDİ)
Şair (?-?). Aslen Kayserilidir ve Necîbzâde
Süleyman Efendi’nin oğludur. Lebîb’i
ilim âlemine ilk tanıtan kişi Naci

Kum’dur. Doğum ve ölüm tarihleri kesin
olarak bilinmiyorsa da evlenme tarihi, iki
oğlunun doğum tarihleri ve geçici olarak
bulunduğu Develi Karahisar (Yeşilhisar)
kadılığı ile yaşça kendisinden biraz büyük
olan fakat görevleri dolayısıyla çağdaşı
bulunan es-Seyyid Abdullâh Hüsnî Efendi ile birkaç kez halef-selef oldukları
tarihler kesinlikle bilinmektedir. Bu
tarihlere nazaran tamamen XVIII. yüzyıl
içerisinde yaşamış, XIX. yüzyıl başlarında da vefat etmiştir.
Kaynaklarda kimliği ve ulaştığı makamlar dolayısıyla tahsili hakkında da bilgi
verilen Ahmed Lebîb Efendi, birçok
resmî görevden sonra Kayseri Mahkeme-i
Şer’iyyesine başkâtip olarak atanmış ve
uzun müddet bu görevde kalmıştır. İşte
bu nedenledir ki es-Seyyid Hüsnî
Abdullâh Efendi ile aralarında bir rekabet doğmuş ve birkaç kez birbirlerine
halef-selef olmuşlardır (H 1180-1190 yılları arası).
Kaynaklarda, Ahmed Lebîb Efendi’nin,
Peygamber soyundan Osman Efendi
isminde bir zatın neslinden olduğu, dedesi Mehmed Necîb Efendi’ye nispetle
“Necîbzâde” olarak tanındığı kayıtlıdır.
Yine kaynaklarda, 1185 Ramazan ayı
başında, es-Seyyid Osman Efendi isminde bir zatın kızı Seyyide Şerîfe Hanım’la
evlendiği (8 Aralık 1771), 22 Kasım
1772’de oğlu Süleymân Efendi’nin, H
1189 (M 1775) yılında da diğer oğlu Mehmed Nurullah Efendi’nin doğduğu bilgisi
yer almaktadır.
Lebîb Efendi’nin hicri 1201’de telif ettiği
Dâstân-ı İbrâhîm adlı mesnevisi bulunmaktadır.
Şiirlerine örnek olmak üzere şu tarih
manzumesi verilebilir:
Târîh-i Necîb-zâde es-Seyyid Ahmed
Lebîb Berâ-yı Kasr-ı Vâlî li Çerkes Hasan
Paşa
		
Cenâb-ı hazret-i destûr-ı efham âsaf-ı
sânî
‘Urûk-ı eşkıyâ kat‘ına çekdi tîġ-ı
bürrânı
Bu şehrin eşkıyâsın kahr u tedmîre idüp
niyyet
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Muvaffak oldı Hakk’ın lutfına ol şîr-i
Yezdânî
Miyâne baġlayup şemşîr-i ‘adlin şehsüvârâne
Salâbetde şecâ‘atde sehâda aldı
meydânı
			
Bulup kuvvet za‘îf ü nâtüvân-ı Kayserî
her dem
Zamân-ı devletinde râhat olsun ‘âlemin
cânı
Vezâret meskenin bünyâd idüp nîmnigâhıyla
Anı gûyâ ki tezyîn itdiler Bihzâd ile
Mânî
Yapup bu kasr-ı vâlâ tarh-ı ‘âlîyi
metânetle
Cihan-bân-ı zamânın bir vezîr-i hâss-ı
zî-şânı
Safâ sürsün demâdem ‘adl ile ol sadr-ı
bâlâda
Kederden hıfz ide ikbâl ü izzetle Hudâ
anı
Müsâdif oldı tetmîmi mübârek rûz-ı nevsâle
Müferrih-i dil-güşâ gāyet hasen yapdı
sabâ kânı
			
Lebîbâ dikkat olsa iki kasra lâ-nazîr
târîh
Yapınca Hazret-i Çerkes Hasan Paşa bu
eyvânı
H 1189 (M 1775)
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s.
50-59; Köksal, KDŞ, s. 113-115.
ATABEY KILIÇ

LEBLEBİCİ, AHMET
İmam-hatip (Kayseri, 10 Mart 1909Kayseri, 19 Nisan 1975). Annesi Merzuka
Hanım, babası Hacı Şükrü’dür. Babası
leblebicilikle uğraşırdı. Bu yüzden Ahmet
Efendi, pek çok Kayserili gibi, soy ismini
baba mesleğinden almıştır.
1920 yılında kurulan Muîn-i Fukarâ
Cemiyetine bağlı olarak Tutak Mescidi’nde Kur’an okutmaya başlayan hafız
Mahmut Kuşçulu’dan Kuran dersleri
aldı, hafızlığını tamamladı (1926-27). Bu

arada akrabalarından Hayriye Hanım’la
evlendi (1927). Askere gidinceye kadar
değişik işlerde çalıştı. Askerliğini
Erzincan’da yaptı, ancak hocalıkla ilgisini koparmadı. 38 aylık askerlikten sonra
Kayseri’ye döndüğünde işsizdi. Eski
Bedesten Mahallesi’nde otururken annesi halı dokumaktaydı. Ailesinin geçimini
sağlamak için evinde halı dokutmaya
başladı. Ataları ‘Leblebici’ diye bilinirken
o halı işine girdi (1932). Mahmud
Kuşçulu’nun Hunat Camii’nde Kur’an
okuttuğu yıllarda (1939 sonrası) hem
okudu hem de öğrenci okuttu. Halıcılık
işini de büyütmeye başladı. İkinci Dünya
Savaşı’nın devam ettiği yıllarda (1942)
tekrar Adana’da askere alındı. 18 ay
askerlikten sonra Kayseri’ye dönünce
tekrar halı ticaretine başladı. Ancak
aklında hep hafızlığıyla ilgili görev vardı.
Resmî kayıtlara göre 1949 yılı başında,
Kayseri Kur’an kursu ikinci öğreticiliğine
atandı. Lala Muslihiddin /Lale Camii
imam-hatipliğine tayin edildi (1951). 1965
Haziranına kadar bu göreve devam etti.
Hafız olmasına rağmen hafızlık belgesi
bulunmadığından Hasbekli Hafız Mümin
Akan ve Müftü Hacı Hüseyin Aksakal
tarafından imtihan edilerek hafızlık belgesi verildi (Şubat 1952). Aynı yıl içinde
Kur’an kursu öğreticiliğinden istifa ederek Kayseri İmam-Hatip Okuluna geçti.
Okul arşiv kayıtlarına göre “Kayseri
Daru’l-Huffaz mezunu olup 30 Ekim
1952 tarihinden 01 Kasım 1963 tarihine
kadar Kur’an-ı Kerim öğretmenliği yaptığı” anlaşılmaktadır. Toplamda görevi 12
yıla yaklaşmaktadır. Lala Muslihiddin
Camii imam-hatipliğinden Cami-i Kebir
birinci imamlığına tayinini istedi (Temmuz 1965). Ancak aralık ayında Cami-i
Kebir ikinci imamlığına tayin edildi. Resmiyet yeni diploma gerektirdiğinden
hariçten imtihana girerek aldığı ilkokul
diplomasını (Aralık 1965) müftülüğe sunduğu görülmektedir (1966).
1966-67 yılları arasında Cumhuriyet
Mahallesi’nde halıcı dükkânı vardı. Ticaret nedeniyle bazen görevini aksattığı için
Müftü İbrahim Çelik ve 1975 yılında
Müftü Abdullah Saraçoğlu tarafından
uyarıldığı dosya kayıtlarında geçmektedir.
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Ahmet Leblebici, önde solda oturan ve yanında Mümin Akan (Hasbekli Hoca)- 1952
(Taşcıoğlu Kur’an Kursu Arşivi)

1968 Şubat ortasında 40 günlük izin kul-

lanıp hacca gitti. Mart sonunda görevine
başladı. Hepatit teşhisiyle rapor alışından
sağlığının bozulmaya başladığı anlaşılmakta (Haziran 1972). Emekli olmak için
dilekçe vermiş (Mart 1974) ve emekli
olmuştur (Mart 1975). Resmî kayıtlara
göre toplam 34 yıl hizmet etmiştir.
Beyin kanamasından dolayı rahmetli
olmuştur. Cenazesi, öğle namazını müteakiben Cami-i Kebir’den kaldırılıp Asrî
Mezarlık 1. Kapı yakınında toprağa verilmiştir.
Oğlu Suad Canleblebici’nin (doğ. 1948)
anlattığına göre, bir babasına bir de
hocasına ağlardı. Babayiğit vücudunun
ardında ince bir ruh vardı. Mesleğini
sever, “Sarık bizim namusumuzdur; leke
götürmez.” derdi. Belli başlı öğrencileri;
Ahmet Kahyaoğlu, Ahmet Madazlı,
Abdullah Bakır, Yasin Hatipoğlu, Ahmet
Sade’dir.
Kitaplarını, oğlu Suad Canleblebici
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştır (14
Ağustos 2012). Katalog’da, mesleğiyle
yakından ilgili son devir Osmanlı medreselerinde okutulan eserlerden 33 adet
kitap bulunmaktadır.
Kaynakça: Kayseri Müftülüğü Arşivi (Dosya);
Bağkale, Mustafa, Kuruluşundan Bugüne Kayseri İmam-Hatip Lisesi, Kayseri 2000, (Kayseri İlahiyat Fakültesi, Basılmamış Lisans Tezi),

s. 26; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 289; 28 Eylül
2012/Cuma günü, Suad Canleblebici ile yapılan
görüşme; http://katalog.cumhuriyet.edu.tr/ilahiyat.htm (erişim tarihi: 15.01.2015).
MUSTAFA IŞIK

LEVENTLERİN KAYSERİ’DEKİ
EŞKİYALIKLARI
“Levent” kelimesi sözlükte, “ Yeniçeri
devrinde deniz erlerine verilen bir ad.”,
“Vaktiyle Venediklilerin Şark memleketlerinde maaşla topladıkları bahriye askeri...” anlamlarına geldiği gibi Türkçede
zaman içinde “tembel”, “ayyaş”, “içkici”
vs. gibi birtakım anlamlarda da kullanılmıştır. Tarihî kaynaklarda ise “serhâd
kulu”, “sarıca”, “sekbân”, “gönüllü” kavramları karşılığı olarak kullanılan kelimenin ayrıca “başıboş reaya”, Osmanlılarda
“deniz erleri” ile taşrada “valilerin yanlarında bulundurdukları askerî mahiyette
adamlar” anlamlarında kullanılmış
olması, kelime ve kavram olarak Osmanlı sosyal hayatında geniş kullanım alanı
bulduğunu göstermektedir. Bunun sebebi başlangıçta düzenli ve disiplinli asker,
harbe kadir insan, bilâhare yiğit, gözünü
budaktan esirgemeyen adam anlamında
askerî bir sözcük iken sonraları bu askerî
grupların Osmanlı sosyal ve idari hayatında olumsuz hadiselerin içerisinde
isimleri geçmeye başlamıştır. Böylece
leventler XVII. yüzyılın son çeyreğinden
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itibaren yüz yıl kadar Osmanlı toplumunda eşkıya topluluklarına katılmaları ve
yaptıkları eşkıyalıklarla anılmışlardır.
Leventler, özellikle 1683 Viyana Kuşatması başarısızlığı sonrasındaki iç asayiş
ve düzeni bozan eşkıya topluluklarıyla
birlikte görülmektedirler. XVIII. asra
gelindiğinde ise leventler için “kalabalık
şakî grupları” denilmektedir. Özellikle
“tekâlif-i şakka”nın ağırlaştırdığı vergi
yükü Anadolu’nun birçok yerinde ahali,
yer ve yurtlarını terk ederek “harâmzâde”, “kapusuz-bacasuz levend”, “yaramaz”, “başıboş levend”, “saruca sekbân”
adlarıyla bilinen bu şakî gruplarını meydana getirmiştir. Bu şekilde çok geniş
kalabalık kitleler hâline gelen topluluklar
şekavette bulunup halkın huzurunu bozmuştur. Anadolu’nun birçok yöresinde
olduğu gibi Kayseri’de de levent gruplarının şekavetleri önemli içtimai neticelere
sebep olmuştur. Levent gruplarının şekavetlerinin bizzat Kayseri şehrinin merkezinde ne derece etkili olduğunu belirtmek zor görünmektedir. Ancak, büyük
topluluklar hâlinde gezen bu şaki topluluğunun Kayseri’nin köylerinde etkili
oldukları ve halkın can ve mal emniyetini
tehdit ettikleri çeşitli kaynaklarda ifade
edilmektedir. Bu hususta Kayseri şehir
tarihi çalışmaları ile ilgili tezlerde bir
kısım bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler
doğrudan Leventler üzerine tetkik olmadığı için bütün yönleriyle çalışılmış bir
konu değildir. Buna rağmen genel bir
değerlendirme yapmak mümkün olabilir. 1701 senesi Mayıs ayı sonuna doğru
sicile kaydedilen bir belgede, Anadolu’daki leventlerin Türkmen ve Ekrad taifeleriyle birlikte eşkıyalık faaliyetlerinde
bulundukları bildirilmiş, bu şekavetin
önlenmesi ve şakilerin cezalandırılması
hakkında idarecilere ferman gönderilmiştir. Kayseri’ye gönderilen emirde halkın huzurunu sağlamak için görevlilere
yardım etmeleri istenmiştir. 1707’de
“Kapusuz Levend” topluluğundan 30
kadarının Kayseri civarlarına kadar geldikleri ve halkı huzursuz ettikleri tespit
edilmektedir. Şam Valisi Süleyman
Paşa’nın Kiler Ağası Ahmed Ağa, leventler üzerine gönderilmiş ve Kayseri mütesellimi ve kadısının levendât eşkıyasına

karşı Süleyman Paşa’ya yardım etmeleri
emredilmiştir. Temmuz 1711 senesinde
Kayseri’nin köylerine kadar gelen leventler, köylülerin mallarını gasp ve kendilerine “zulm ve te’addi”de (zülüm ve tecavüzde) bulunmuşlardır. 1711 senesinde
leventlerin Anadolu’nun birçok yerinde
topluluklar hâlinde gezmeleri ve zulümlerine devam etmeleri üzerine kapıcıbaşılarından Ali Ağa müfettiş tayin edilmiştir.
Levendât köy köy gezerek “Müfettiş
kapısına intisab itmeye gidiyoruz” diyerek “bayrak akçesi” ve “kurban bahası”
adıyla köylünün takatinin üzerinde paralar toplamışlardır. Levendâtın “katl ve
garet-i emvâl”lerinin önlenmesi için
Kayseri mütesellimine Ağustos 1711 senesinde emir yazılmıştır. Ağustos 1712 senesinde Kayseri’nin Ispıdın* köyüne gelen
levendât eşkıyası köylülere “zulm ve
te’addi”de bulunmuş, bunun üzerine
Kayseri mütesellimi, levendât eşkıyalığını önlemek için vazifelendirilmiştir. Bu
senelerde levendât, Kayseri, Sivas arasındaki bölgede hâkim olmuştur. 700-800
kişilik topluluklar hâlinde gezerek “yolları kesip gasp ve kıtâllerde” bulunmuşlardır. Levendâtın eşkıyalıklarının vahim
durumlara sebep olması üzerine 1713
senesinde Rakka Valisi Osman Paşa
tayin edilmiş ve Kayseri’de idarecilerden
de bu eşkıyalığın önlenmesi için yardım
talep edilmiştir. Aralık 1720 senesinde
levendât “nice türlü bedi’i ve bahâne ile
akçe mutâlebesi ve ehl-i iyâllerine
ta’arruz ile şena’ât ve fesât ve şekavet”
çıkardıkları ve seferlere gitmedikleri için
de şekavetlerini yaygınlaştırmışlardır.
Bunların önlenmesi içinde Anadolu’daki
bütün valilere ve Kayseri mutasarrıfına
emir yazılmıştır. 11 Şubat 1722 senesinde
ülkenin her tarafında zuhur eden birtakım insanların sekbân ve süvari kıyafetleri ile dolaşmakta olup bunların tenkili
için sekbân kıyafetleriyle her kim yakalanırsa “’ale’l-hây ahz ü cezâyı tertîb içün
Sancak Beyleri” yetkilendirilmiştir.
Leventlerin eşkıyalıklarını önlemek için
Osmanlı Devleti’nin bütün Anadolu
taraflarında tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin en dikkat çekeni, süvari ve saruca
kıyafetinde kim olursa yakalanması ve
cezalandırılması hakkındaki hükümdür.
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Osmanlı Devleti 1725 senesinde Tebriz’in
muhafazası için birtakım tedbirler alırken “ihtiyâcı külli zâhir ve nümâyân olub
ancak Levendât ma’kûlesinin hizmet-i
muhâfızada ber-karar ve sabit ve payidâr
olmayacakları” düşüncesiyle kendi ordusunun dahi bir bölümüne güvenememektedir. Leventlerin sefere götürülmesi
üzerine devlet yeni tedbirler almak mecburiyetinde kalmıştır.
Anadolu eşkıyasının, leventlerin, saruca
ve sekbânların cezalandırılması için
“Memâlik-i mahrûsemde vüzerâ-yı `izâm
ve mîr-i mîrânlar ve ümerâ ve mütesellimler kapılarında deli ve gönüllüler ve
Arab ve Fürsân bayrakları açılup tağyîr-i
kıyâfet ve evzâ-ı sâbıkasına izhâr ve tevbe
ve nedâmet edenlerin, cürümlerinden
güzerân ve izhâr-ı ısrâr idenlerinin
fetâvâ-yı şerîfe mûcebince şerefyâb-ı
sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı adâletmakrûn ile müzeyyen fermân-ı âlişân
bulundukları mahalde tertîb-i cezâları
fermân olunmakla” diye Anadolu’ya
emir yazılmıştır. Bütün tedbirlere rağmen leventler, eşkıyalık yapan aşiretlerle
birlikte Anadolu’nun asayişsizliğinde
mühim rol oynamışlardır. Devletin bütün
tedbirlerine rağmen leventlerin ortadan
kaldırılışına kadar huzursuzlukların tam
olarak önü alınamamıştır.
Görüldüğü gibi kapısız kalan leventler
zaman zaman kendilerine katılan köylülerle kalabalık sayılara ulaşıp kır bölgelerini tehdit edip “kıtal ve gasp”lar yapmışlardır. Bu hadiseler şehirli insanların
endişe içinde yaşamalarına sebep olmuştur. Ancak yine de en emniyetli yerler
olarak şehirlere göçler devam etmiştir.

Lifos Dağı (S. B. Akbaş)

LİF

Osmanlı Devleti’nin mahallen aldığı tedbirler leventlerin eşkıyalık faaliyetlerini
önlemeye yetmemiş, nihayetinde 1775
senesinde verilen fetva ve emir gereğince
leventler imha edilerek ortadan kaldırılmıştır.
Kaynakça: BOA, Muhimme No: 130, s. 47;
Kayseri Şer’iyye Sicilleri No: 126, 132, 135, 136,
138, 139, 143; Ferit Devellioğlu, OsmanlıcaTürkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1992;
Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nda İskân Siyaseti, Ankara
1997; Küçük Çelebizade Asım, Raşid Zeyli,
İstanbul 1282; Mehmet Raşid, Tarih-i Raşid IV,
İstanbul 1282; Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nda Aşiretleri İskân Teşebbüsü
(1691-1696), İstanbul 1963; Yücel Özkaya,
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlar, Ankara
1994; Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü III, İstanbul 1983; Fehmi
Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2010.
MEHMET KARAGÖZ

LİFOS DAĞI
Erciyes’in Kayseri yönündeki en belirgin
volkan konisi. Lifos, Erciyes manzaralarında daima onun göğsünde, Kayseri
Ovası’na hâkim sivri tepesi ile yer alır.
3900 m’lik Erciyes’in önünde 2500 m
yüksekliğe ulaşan bu dağ, uzaktan sivri
görünümüne rağmen tepesi kuzey ve
güneyde iki sivri tepe arasında semer
görünümlü kapalı bir çanağı andıran krateri bulunmaktadır. Bu iki sivri tepe arası
yaklaşık 250 m’dir. Dağa, çok dik olan
ön kuzey cephesinden değil hafif meyille
tepe yakınına kadar yükselen Erciyes’le
arasında bulunan derin yarlarla ayrılmış
vadideki yolla ulaşılır. Dağın tepe çanağını (krateri) çevreleyen, bugün çok tahrip
olmuş, çevreden taşlarla harçsız olarak
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yapılmış bir sur bulunmaktadır. Surun
uzun kenarı 350 m, kısa kenarı ise 212,5
m’dir. Hâlen 1 m kadar yüksekliği kalabilmiş surun genişliği 1,5-2 m’dir. Bu uzun
duvar ara ara yine basit şekilde inşa edilmiş burçlarla takviye edilmiştir. Surla
çevrilmiş bu alanın ortasında bir kısım
yerleşim yerleri ile su mahzenlerinin
kalıntıları bulunmaktadır.
Surlar çok eski dönemlere gidecek primitif bir mimari gösteriyorsa da daha geç ve
yakın dönemlerde yapılmış olma intibaını da vermektedir. Birçok yazar buradaki
yerleşimi, Hitit*, Frig, Kapadokya* ve
Roma Dönemi*’ne kadar götürmektedir.
Nitekim tepenin eteklerinde geniş bir
Roma mezarlık (nekropol) alanı bulunmakta, burada kayalara oyulmuş mezarlar ve lahitler görülmektedir. Ancak
yukarıdaki yapı kalıntıları, aynı Ali Dağı’nın üzerinde olduğu gibi XVIII. ve XIX.
yüzyıllarda Hristiyan cemaatlerin kutsal
günlerde gelip kaldıkları manastırların,
yerleşme yerlerinin ve su depolarının
olduğu bir mekân da olabilir.
Nitekim Lifos’ta bulunan su deposu
harçlarının eskiye giden Horasan harç
olmadığı, yakın döneme ait kireç ve kum
harç olduğu görülmüştür. Arazide yapılan yüzey araştırmasında da eskiye giden
herhangi bir seramik veya desenli bir taş
parçasına rastlanmamıştır. Eğer böyle ise
etraftaki basit sur, bu dönemde buraya
çıkan insanların hayvanlarını ve kendilerini kurtlardan korumak, hayvanların
dağılmasını önlemek için yapılmış olabilir.
Lifos Dağı’nın daha çok doğu cephesi,
Erciyes’te yaygın olarak bulunan tabii
kavak korulukları ve çeşitli çalı tipi bitkilerle kaplıdır. Eteklerinde ise son zamanlarda çam ağaçlarının yetiştirildiği Türk
Dünyası Ormanı oluşturulmaya başlanmıştır.
“Lifos” kelimesinin anlamı ve menşei
belli değildir. İsmin değişik imlalarla da
yazıldığı olmuştur.

LUTFİ
Türkçe yazan Ermeni asıllı şair, yazar,
gazeteci ve avukat (Kayseri, 1833 – Kahire, 1889).
Asıl adı Hovhannes Balıkçıyan’dır. Kayseri’de Ticaret Mahkemesi Kalemi
Müdürlüğünde bulundu. Daha sonra
ailesi ile birlikte İstanbul’a gelerek yerleşti. Büyük Yeni Han’ın son katındaki bir
odada avukatlık yaptı (1875-1880).
1 Ocak 1882-1885 yılları arasında Felek
adlı Emenice harfli Türkçe resimli haftalık bir dergi çıkardı. Kevork Pamukciyan*’ın Ermeni Harfli Türkçe Metinler
adlı kitabında yazdığına göre Felek dergisi, Cancik Aramyan’ın (1820-1879)
matbaasında basılmıştır. İlk sayfada isminin altında, “Musavver, risale-i ilmiye,
edebiye, sanaiye, tüccariye, hikâye ve
mebâhis-i müfide-i saire” yazılıdır. Balıkçıyan için de, “Eser-i Hovhannes H.
Balıkçıyan, sabık müdîr-i mülga Kalem-i
Dava-i Ticaret-i Kayseriyye” denilmektedir. Başlangıçta, iki sayfalık bir “Mukaddime” ve bir sayfalık da padişaha bir
teşekkürnâme vardır.
Birinci ciltte, Sivas’tan maada, mühim
olarak, “Kayseriyye’nin atik kocabaşlığı”
adlı uzun bir yazı serisi mevcuttur ki yazı
serisini daha sonra kitap hâlinde yayınlamıştır. Ayrıca “Tasvir-i Kayseriyye” ve
çeşitli konularda makaleler yazdığı anlaşılmaktadır.
1885 yılında İstanbul’dan Kahire’ye gitti
ve orada Majak adlı, Ermenice harfli
Türkçe bir gazete çıkararak Kahire’de
ölünceye kadar yayıncılığa devam etti.
“Lutfi” mahlası ile aruz ve hece ölçüsüyle
şiirler yazdı ve bir “kalem şuarası” olarak
tanındı.
Felek adlı dergisinde Talas ve Sivas şehri
hakkında yazıları bulunmaktadır.
Ermeni harfli Türkçe eserleri: Karnik;

Gülünya ve Dikran’ın Dehşetlü Vefatları Hikâyesi (1863); Kayseriye’nin Atik
Karabaşlığı (1883); Saadet-i İnsaniye
(1883); Kavâid-i Nakl-i Hurûf (1884).

Kaynakça: Reşat İzbırak, “Kayseri İlinin Fiziki
Coğrafyası ve Jeolojik Oluşumu”, Cumhuriyetin
50.Yılında Kayseri 1973, İl Yıllığı, s. 14; Mehmet Somuncu-Bekir Çoksevim, “Erciyes Dağı”,
C. 2, s. 177-186; Ali Çavuşoğlu, http://lifos.net/
sayfa/55/lifos-nedir-.html (erişim 29.01.2015).

Kaynakça: Pamukciyan, BE, s. 294; Arşağ
Alboyaciyan, Patmutyun Hay Kesaryoy, (Kayseri Ermenileri Tarihi), Kahire 1937, s. 294;
Dırtad Piskopos Baliyan, Dzağig (Çiçek) mecmua, 13 Mart 1905; Kevork Pamukciyan, Ermeni Harfli Türkçe Metinler, İstanbul 2002, s.
42-43; TDEA C. 6, s. 103.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

RASİM DENİZ

M
MADAZLI, NURİ
Eski Danıştay üyesi ve Bağ-Kur genel
müdürü (Kayseri, 1933-). Babası, Nuh;
annesi, Nebîle Hanım’dır. Liseyi Ankara
Atatürk Lisesinde okudu (1954). SBF’nin
Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun
olduktan (1958) sonra açılan sınavı kazanarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü müfettiş muavinliğine atandı (1958).
Askere alındı (1959), yedek teğmen rütbesiyle terhis oldu (1960). Görevine geri
döndü. Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş
Kurulu başkanı tayin edildi (1976). BağKur genel müdürü oldu (1982). 1985
yılında Danıştay üyeliğine seçildi ve üç
yıl genel sekreterlik yaptı. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. VI, s.
3900; Kimkimdir, s. 434.
SELMA GÜNAYDIN

MADAZLI, RIZA
Öğretim üyesi, kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı (Ankara, 1962-). Kayserili Nuri Madazlı’nın oğludur. İlk, orta ve
lise eğitimimi TED Ankara Kolejinde
tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu (1985). Aynı
yıl “Zorunlu Hizmet Yasası“ gereğince
Trabzon Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hastanesinde pratisyen hekim olarak
göreve başladı.
1987 yılında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde
ihtisasa başladı. 1991 yılında ihtisasını
tamamladıktan sonra, aynı klinikte başasistan olarak çalışmaya başladı. 2011
yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yeni
ihdas edilen perinatoloji yan dal uzmanlığına uygun görüldü ve 1995 yılında da
doçent oldu. 1997 tarihinde üç ay süreyle
Londra’da University College Hospital’da
Prof. CH Rodeck’in yanında Maternal –

Fetal Tıp Bölümü’nde çalıştı. 2001 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Hâlen
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Eserleri: Fetusa Etkili Enfeksiyon Has-

talıkları – Prenatal Danışma ve Gebeliğin Yönetimi, (İstanbul 2000); Çoğul
Gebelik, (İstanbul 2004); Plasenta,
(İstanbul 2008).
Kaynakça: http://www.rizamadazli.com/ozgecmisim/

YAYIN KURULU

MADENLER VE MADENCİLİK
Kayseri yer altı zenginlikleri bakımından
önemli sayılabilecek imkâna sahiptir.
Kayseri ili genelindeki madenlerden söz
ettiği bilinen ilk kaynak, Salnamaler’dir.
Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1871)
içinde yer alan “Kayseri” bölümlerinde
“Güherçile*” (barutun ham maddesi),
“alçı taşı” ve “maden suları”nın var olduğu yazılıdır. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde hazırlanan (1927-1928) son salnamelerde ise bu madenlere ek olarak “linyit kömürü”, “simli kurşun”, “bakır” ve
“demir” madenlerinden söz edilmektedir.
A. Nazif Efendi*, Mir’at-ı Kayseriyye,
isimli eserinde “Liva dâhilinde kimyevi
madenlere tesadüf edilmemekle beraber
livanın her yönünde mükemmel yonu taşı
ve alçı madenleri bulunur… Yonu taşları
1888 tarihine kadar kanuni kayıt altında
bulunmadığından… harab olmuş idi. Taş
ocakları nizamnamesinin neşrinden
sonra sözü edilen ocaklar özel işleticilere
münhasır kalmış…” demektedir.
Daha sonraki yıllarda bilinen bu madenlere ilave olarak çinko, krom, manganez,
alüminyum, asbest, diyatomit, fosfat,
kaolen, pomza, mermer ve turba madenleri ile ilgili rezervler tespit edilmiştir.
Uzun süre işletilmeyen madenler için
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Kayseri ili maden haritası (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

1948 yılında arama başvuruları yapılma-

ya başlanmıştır. 1953 yılına kadar yapılan
1725 başvurudan 73’üne arama izni verilmiştir. Bu arama izinlerinden sonra özellikle Karabük Demir Çelik Fabrikasına
hammadde sağlanmaya başlanmıştır.
İl genelinde Erciyes Dağı*’nın etkisiyle
volkanik malzemeyle örtülü olması
nedeniyle pomza yatakları geniş bir yayı-

lım alanına sahiptir. Pomza, büyük ölçüde fazla gözenekliliği, ısı ve ses geçirgenliğini düşürmesi özelliği nedeniyle inşaat
sektöründe kullanılmaktadır. Pomzanın
ikinci büyük kullanım alanı abrazif (aşındırıcı) sanayiidir. Madenî eşyaları ve
yumuşak metalleri (gümüş gibi) cilalamakta kullanılır. Diğer önemli kullanım
alanı tekstil sanayiidir.
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Coğrafî yapının kazandırdığı diğer bir
rezerv de madencilik kapsamı içinde
sayılabilecek yapı taşı sınıfındaki yonu
taşıdır. “Kesme taş” veya “kültüfü” de
denilen bu taş, en fazla Mimarsinan,
Ağırnas, Kayabağ civarlarından ve Kayseri’nin kuzeydoğusundaki taş ocaklarından çıkarılmakta, ayrıca Himmetdede’de
taş ocağı bulunmaktadır.
Madenlerin bulunduğu bölgeler, cinsi ve rezervleri
Tomarza ve merkez ilçelerde olmak
üzere 300.580.948 m3 görünür,
687.970.780 m3 muhtemel pomza rezervi ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra
diyatomit, fosfat, jips, kaolen, mermer ve
tuğla-kiremit hammadde zuhurları belirlenmiştir.
Türkiye’de Divriği’den sonra en önemli
demir yatakları Kayseri-Yahyalı yöresinde bulunmaktadır. Türkiye’nin demir
cevheri potansiyelinin yaklaşık %15-20’si
bu bölgededir.
Bunlar Bünyan-Tacin, Pınarbaşı-Viranşehir, Karamadazı bölgesi, Develi-Zile,
Yahyalı-Kuzoluk, Yahyalı-Karaçat ve
Kovalı grubu demir yataklarıdır. Karaçat-Kızıl demir yataklarında yüksek
tenörlü toplam 20 milyon ton civarında
potansiyel varlığı belirlenmiştir.
Kayseri ili aynı zamanda karbonatlı çinko-kurşun yataklanmaları açısından da
önemlidir.
ÇİNKUR’a hammadde, uzun yıllar bu
bölgeden sağlanmıştır. İldeki bazı kurşun-çinko yatakları; Zamantı karbonatlı
Pb-Zn, Yahyalı-Kuzoluk, Suçatı, Alagöl
ve Mezargedik ve Develi-Köprüüstü,
Kaleköyü ve Çakılpınar kurşun-çinko
yataklarıdır.
Pınarbaşı ve Tomarza bölgesinde çok
sayıda krom zuhur ve yatakları belirlenmiştir. Bölgede yaklaşık 1 milyon ton
krom potansiyelinin varlığı ortaya çıkarılmıştır.
İldeki diğer önemli endüstriyel hammadde oluşumları ise Felahiye-Badanalık
kaolen yatağı ile İncesu ilçesindeki tuğlakiremit hammaddeleridir. Badanalık
kaolen sahasındaki kaolenler seramik
sanayi hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Bunların dışında çeşitli ilçelerde
kum-çakıl ve diyatomit oluşumları da
bulunmaktadır.
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Jeotermal kaynaklar: İldeki önemli jeotermal alanlar ise Himmetdede, Bayramhacılı, Kuşçu ve Erciyes jeotermal alanları olup buralardaki sıcak su kaynaklarının sıcaklıkları 25ºC ile 45ºC arasında
değişmektedir. Himmetdede jeotermal
alanında Çiftgöz sıcak su kaynağında
açılan kuyudan 32ºC sıcaklık ve 10 lt/sn
debide, Bayramhacılı alanında açılan
kuyudan ise 38ºC sıcaklık ve 15 lt/sn debide akışkan elde edilmiştir. Her iki kaynak
da kaplıca turizminde kullanılmaktadır.
Günümüzdeki madencilik faaliyetleri (2012-2014)
Kayseri ili genelinde 227 adet arama 367
adet işletme olmak üzere toplam 594
adet ruhsat bulunmaktadır. Bu ruhsatlardan 283 adedine işletme izni verilmiştir.
58 adet krom, 30 adet kalker, 28 adet
bazalt, 23 adet ignimbirit ve 21 adet
pomza işletme ruhsatı bulunmaktadır.
Kamu kurumlarının hammadde ihtiyacının karşılanması için de 73 adet hammadde üretim izin belgesi verilmiştir.
İlde en fazla üretilen maden kalker ve
dolomittir.
Üretim bilgileri (2012-ton/m3): kalker
8.561.489, dolomit 1.347.714, krom
1.047.341, bazalt (mıcır) 951.825, demir
663.028, pomza 585.739, kil 354.515,
tras 129.232, kurşun 109.500, kuvars
kumu 49.118, çinko 42.001, alçıtaşı
38.377, karbondioksit 37.139, traverten
26.795, bazalt (blok) 20.275, ignimbirit
8.984, bazalt 8.259, mermer 5.463, mermer (ignimbirit) 291, kömür (linyit vs.)
4.683, altın 3.800, manganez 2.385,
andezit 2.250, bakır 685; genel toplam
14.005.888.
Kaynakça: Salnamelerde Kayseri, hzl. U.
Kocabaşoğlu, Murat Uluğtekin, Kayseri 1998, s.
11; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 9; Cumhuriyetin 75. Yılında Kayseri, Kayseri 1998, s.
206-207; http://www.kayseri.gov.tr; Maden
İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtları; www.mta.
gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/kayseri_madenler.pdf.
YAYIN KURULU

MADENOĞLU, HALİT
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1962-).
İlk, orta ve lise öğrenimini TED Kayseri
Kolejinde yaptı. Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu (1986). Erci-

Halit Madenoğlu

[1765]

[1766]

326 /

MAD

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

yes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda
uzman oldu (1992). 1998 yılında doçent,
2004 yılında da profesör oldu.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Derneği (TARD), European Society of
Anaesthesiologists (ESA) ve Erciyes Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırma
Derneğinde görev yaptı. Erciyes Üniversitesi Mezunları Derneği (ERMED) kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, TED
Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği,
TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği,
TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 70’ten fazla bildiri ve çok sayıda
oturum başkanlığı bulunmaktadır. Ulusal
ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80
üzerinde araştırma makalesi vardır. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

Mahir Hoca (Karahmedoğlu)

MAHİR HOCA (KARAHMEDOĞLU)
Müderris (Kayseri, 1886- 1968). Halk
arasında “Mahir Hoca”; dedelerine nispetle, özellikle de Karaahmedzade
Ahmed Efendi’ye* (Ö. 1926) nispetle,
“Karaahmedoğlu” diye bilinir. Dedesi,
Kürtler-Fethullah Mahallesi/ Hanlı Sokağı’nda oturmaktaydı.
İlköğrenimini mahalle mektebinde, yüksek tahsilini de Çifte Medrese diye bilinen Şifaiye’de yaptı. Dedesi Kara
Ahmedzade Ahmed ve Miyaszade Nuh
Naci Efendi’den (Ö. 1946) okumuştur.
Daha sonra İstanbul’a giderek tahsiline
devam etmiş, müderris yetişmiştir. Kayseri Lisesinde dinî ilimler ve Arapça
hocalığı yapmıştır. Askerde tabur imamlığı görevi almış, yüzbaşılıktan emekli
olmuştur. Emeklilik sonrası Kayseri’de
çeşitli camilerde vaaz ve irşat görevi yapmıştır. Çabuk sinirlenen biri olduğu söylenmektedir. Sağlık durumu yüzünden
son yıllarında eşek üzerinde dolaşmak
durumunda kalmıştır. Bu yüzden “Merkepli Mahir Hoca” olarak anıldı. Vefatı
üzerine Asri Mezarlık’a gömüldü.
Kaynakça: Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 231;
Koçer, Ulemâ, s. 131–132; Satoğlu, Ansiklopedi,
s. 293; 19.05. 2008 tarihinde Mustafa
Çuhadar’la* yapılan görüşme.
MUSTAFA IŞIK

MAHMUD BİN AHMED
Hattat (Kayseri, XVI. y.y.). Hüsnühattı
Şeyh Hamdullah’tan öğrenmiş ve ondan
icazet almıştır. Adını bazı yazılarında
“Niğdevî”, bazılarında “Karamanî” diye
yazar. Sadrazam Şehit Ali Paşa Kütüphanesine vakfedilmiş, kendi hattıyla yazılmış, altı hadis kitabından oluşan nüshayı
iki yılda tamamlamıştır (1530). Tezhibi
bakımından da nadir kitaplardandır.
Kaynakça: Şevket Rado, Türk Hattatları, s. 64.
SELMA GÜNAYDIN

MAHMUD EFENDİ (SEYYİD)
Müderris (Ürgüp, ?-1632). Müderrislik
yapmış, Kayseri mollası olmuştur. Uzun
bir hayat yaşamıştır.
Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C. III, s. 920.
SELMA GÜNAYDIN

MAHMUD RÂCÎ EFENDİ (KÖSEOĞLU)
Müftü (İncesu, 1858-İncesu, Ağustos
1920). İncesu’nun Cami-i Cedid Mahallesi’nde doğdu. Ulemadan Kösezade
Ömer Efendi’nin oğludur. 1872 kayıtlarında dedesi, aynı adla anılan cadde üzerinde oturmaktadır. 1874 tarihinde tahsil
için İstanbul’a gitti. Fatih’te, Ayak Kurşunlu Medresesinde dört sene okudu.
Daha sonra Fetvahane’de imtihan olarak
memleketine döndü. Kayseri’de bulunan
Hacı Zekeriyya Efendi Medresesinde
dört yıl daha tahsiline devam etti. Kayseri’de teşekkül eden bir ilmî heyet huzurunda imtihan oldu ve kazandı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın (Ö. 1683)
yaptırdığı İncesu’daki ‘Cami-i Kebir
Camii imamlığına tayin oldu (1893). Yine
Merzifonlu’nun yaptırdığı ve adına izafe
edilen Medrese’nin müderrisi ve İncesu
Müftüsü Hacıoğlu Mustafa Efendi’nin
vefatı ile adı geçen medresenin müderrisi ve de İncesu müftüsü oldu (1894).
Nisan 1897’de uhdesinde bulunan
ibtida-i hariç (Süleymaniye Medresesindeki eğitim silsilesinin ilk mertebesinde
bulunan müderris) Edirne müderrisliği
verildi ve 2 Şubat 1900’de hareket-i
hariç’e terfi oldu. 1908–1909 senelerinde Ankara Vilayeti Umumi Meclisi azalığında bulundu.
1. Dünya Harbi’nde orduya yaptığı hizmetlerden ve yol inşasından dolayı 7
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Şubat 1918’de Harbiye Nezaretinden bir
adet madalya ile taltif olunmuştur.
1900 ve 1902–1903 tarihli Salnamelerde, “müderris” sıfatıyla, “İncesu kazası
müftüsü” olarak geçmektedir. “Müderris” sıfatı, Kara Mustafa Paşa Medresesinde de görevli olduğunu gösterir.
Millî Mücadele’de de vatanı için önem
arz eden hizmetlerini devam ettirmiştir.
İlerlemiş yaşına rağmen millî kuruluşlarda görev almış ve Ankara Fetvası’nı da
“İncesu Müftüsü” olarak tasdik etmiştir.
Mirasçıları, soyadı kanunu (1934) ile birlikte dedelerine nispetle “Köseoğlu’
soyadını almıştır.
Kaynakça: Albayrak, SDOU, C. III, s. 42; Salnamelerde Kayseri, hzl. U. Kocabaşoğlu, Murat
Uluğtekin, Kayseri 1998, s. 147, 172; Ali Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları II,
Ankara 1997; Hüseyin Cömert, 1844-1975 Yılları Arasında İncesu, Kayseri 2010, s. 131; A.
Rıza Karabulut, Kayseri Müellifleri, 2009, s.
433–434; www.diyanet.gov.tr; İncesu Nüfus
Müdürlüğü Arşivi.
MUSTAFA IŞIK

MAKBUL, KUMLUK SUYU bk. SULAR
MALYA NAHİYESİ
Günümüzde aynı ismi taşıyan bir nahiye
ya da yerleşim birimi yoktur. Osmanlılar
zamanında Malya nahiyesi, Erciyes
Dağı*’nın güney ve güneydoğusunda yer
alan bölgeyi kapsamakta olup günümüzdeki Tomarza* ilçesi ve köylerinin bulunduğu alanı oluşturmaktaydı. Malya nahiyesine ait ilk kayıt 1484 tarihli Defter’de
“Mezâri’hâ-yı Malya Ovası. Bu zikr olan
mezâri‘den ve ba’zı mezâri‘ dahi ki tımardan mezkûrdur. Mecmû‘una köhne defterden ğallâtdan ve resm-i kışlak ve yaylakdan deyü cem’ine elli bin akçe kayd
olunmuş sancak beğinden ve sipâhîlerden
teftiş olundu; ta’rîf olunan tımarda sebt
olundu. Amma ekserini Dulkadırlu tasarruf ettirmez diyenler ve köhne defterden
yazılan hâsıldan bir caba tasarruf olunmamışdır deyü sancak beği adamları
yemin etdiler. Cem‘-i kesîr dahi tasdîk
etdiler.” şeklindedir. Buna göre henüz
nahiye olarak kaydedilmeyen bölgenin
Malya Ovası olarak isimlendirildiği ve
burada bulunan mezraların tasarrufu
konusunda Dulkardırlı ile anlaşmazlık

olduğu, buna rağmen gelirlerinin müşterek tasarruf edilmeleri için şerh düşüldüğü görülmektedir. Yine aynı defterde
“Defter-i der beyân-ı esâmi-i kurâ ki
bâ-Şehsüvâr Beğ b. Dulkadır müşterek
ber-mûceb-i defter-i köhne” şeklinde yer
alan kayda göre içinde Tomarza köyünün de bulunduğu Dulkadırlı hududundaki birçok yerin Şehsuvar Bey ile müşterek olarak tasarruf edildiği anlaşılmaktadır.
1500 tarihli Tahrir Defteri’ne göre
Malya nahiyesi adı ile bir idari birim
oluşturulmuş ve burada bulunan köyler,
mezralar ve Yörük – Türkmen cemaatleri bu idari birime bağlanmıştır. Malya
nahiyesi bünyesi içinde sonradan ayrı bir
nahiye olarak kurulacak olan Kustere
Yörükleri cemaati de bulunmaktadır.
1500 ve 1520 tarihli Defter’de Malya
nahiyesine bağlı 31 cemaatin ismi kaydedilmiştir. Bu cemaatler “Seydi Hacılu”,
“Boyaluca”, “Karasu” ve “Ağca-in”,
“Derpaçalu”, “Virancıklu”, “Şeyh Baranlu”, “Mehmed” ve “Teberrük Hacılu”,
“Sarı Danişmendli”, “Kaman” cemaatleri
idi. Bunların 1500 yılında hane sayıları
268, mücerred sayıları 95 ve muaf olanlar ise 19 idi. Bu tarihte devlete ödemekle
yükümlü oldukları vergi miktarı 23.292
akçe idi. 1520’de ise bu miktar 34.455
akçeye yükselmiştir. Bu dönemde Kustere Yörükleri ise “Aşağı Mersin”, “Mayna”,
“Sevinçlü”, “Kaçak”, “Evlad-ı Sinan”,
“Sarı Ahmedlü”, “Vartan”, “Firuz Kethüda”, “Pusatlu”, “Saru Fakih”, “Hacı Paşa”,
“Emre Kethüda”, “Yeni Beğlü”, “Cevni”,
“Kabaklu”, “Kevni”, “Saraçu”, “Seyyidullah”, “Dostlu”, “Evlad-ı Tutak”, “Kımızlı”, “Süleymanlu” cemaatleri idi. Bunların nefer sayıları 1500’de 326, 1520’de
ise 403 idi. Vergi miktarları ise 1500’de
20.449, 1520’de 48.416 akçe idi.
1570 tarihli Defter’de de yine ağırlıklı
olarak Türkmen cemaatleri tarafından
iskân edilen Malya nahiyesinde Kustere
Yörükleri yine çoğunlukta idi.
1584 tarihli Defter’de yine Malya nahiyesi adı altında kaydedilen nahiyede köyler
ve cemaatler bulunmaktaydı. Bu dönemde bazı cemaatlerin meskûn oldukları
mezraların isimlerinin bu defa köy adı
altında kaydedildiği görülmektedir. Bu
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da cemaatlerin bir kısmının yerleşik
hayata geçerek cemaat isimlerini köylere
verdiklerini göstermektedir. Örneğin
Defter’de yer alan “Karye-i Oyum Ağaçı,
Dıraçlu Cemâ’atı temekkün idüp karye
olmuştur, tâbi‘-i Malyaş” şeklindeki kayıt
bunun en güzel delilidir.
Malya nahiyesine bağlı bu yerler günümüzde Tomarza ilçesi ile Develi ilçesine
bağlıdır.
Kaynakça: BOA. TD. 38, s. 96; BOA. MAD.
20, vr. 77b-86a; TD. 387, s. 210; TD. 976, s.
99-136; MAD 7063, s. 10; İnbaşı, 16.YBKayseri,
s. 114-121; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500,
hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri
Tapu-Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı,
Kayseri 2009; TK. KKA. TD. 136,vr.
197b-214b; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye
Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011.
MEHMET İNBAŞI

Recep Mamur

MAMUR, RECEP
Spor ve iş adamı (15 Nisan 1949-). 15-16
yaşlarındayken Kayseri’nin amatör küme
takımlarından Demirspor’un ikinci kümedeki temsilcisi Rayspor’da futbol oynamaya başladı. Daha sonra faal futbol hayatını
Demirspor Kulübü’nde sürdürdü. Kayserispor kurulduğunda (1966) patronu Hayrullah Gürpınar, Kayserispor’un yönetiminde yer alınca kendisini tekrar, yoğun
bir şekilde futbol dünyasının içinde buldu.
Futbol yaşamını yönetici olarak sürdürmeye başladı (1986). Niyazi Bahçecioğlu
ve Yaşar Öz’ün kulüp başkanlıkları döneminde de yönetimde bulundu. İnişli çıkışlı
dönemlerinde hep takımının yanında yer
aldı. Ortaklarıyla birlikte FEMAŞ’ı kurduktan sonra sanayiciliğe adım attı. İş
hayatına atıldıktan sonra faal sporculuk
hayatından ayrıldı. Sporla ilgisini kesmedi.
90’lı yıllarda Kayserispor’da ve Erciyesspor olarak ismi değiştirilen takımlarda
yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hâlen Kayserispor başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kaynakça: Kalkan-Birol-Yelikhan, Meşhurlar,
s. 572-575.
YAYIN KURULU

MANAS AİLESİ
Osmanlı Sarayı için daha çok diplomat
ve ressam olarak çalışmış Ermeni kökenli aile.

Kayseri Ermenilerinden olan Manas ailesi, XVI. yüzyıl sonunda İstanbul’a göç
etmiş ve XVIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başına kadar Osmanlı Sarayı için çalışmıştır.
Ailenin bilinen en eski üyesi, Celâli İsyanları sırasında Kayseri’den İstanbul’a giden
Artin Manas’tır. XVIII. yüzyıldan sonra
Ermeni Gregoryenlerinin bir grubu Katolikliğe geçerken Manas ailesi de Katolikliğe geçmiştir. Sarayda yüksek mevkilere
kadar ilerleyen ailenin önde gelen üyeleri,
Osmanlı Devleti’ne diplomat ve ressam
olarak hizmet etmiştir. Aileden, eserleri
hakkında bilgi sahibi olduğumuz en eski
saray ressamı Rafael Manas, Sultan III.
Ahmed’in portrecisi olan babasının yerini
almıştır. Rafael ve oğlu Manas, Rafael’in
torunu Zenop, Zenop’un oğulları Rupen,
Sebuh, Gaspar, Aleksandr ve Zenop’un
yeğeni Josef Manas ailenin ün yapmış
ressamlarındandır.
Manas ailesi ressamlarından Rafael
Manas ve oğlu Manas Saray çevresinde
yaptıkları portrelerle, hem teknik hem de
ikonografya açısından Avrupai tarzın
yerleşmesinde öncü ressamlar arasında
yer almıştır. Manas ailesi üyelerinin başta
İtalya ve Fransa olmak üzere- Avrupa’da
eğitim almaları, dil öğrenmelerinin yanı
sıra sanatta da kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamıştır. Dolayısıyla hem
Osmanlı Devleti’nin dış ilişkilerinde
gerekli diplomat ihtiyacını karşılayacak
öncelikli kişiler arasında olmuş, hem de
Saray’dan aldıkları siparişlerle sanat alanında gerekli rolü üstlenmişlerdir. Avrupa merkezlerindeki sanat eğitimleri
dönemin padişahları tarafından da desteklenmiştir. Zenop ve oğulları Rupen ile
Sebuh, Avrupa hükümdarlarının -saraylarının çalışma odasında, ayakta, kılıcıyla, harita ya da kitaplar arasında- gösterildiği modelleri izleyen tuval üzerine yapılmış padişah portreleri ve tasvîr-i
Hümâyûn nişanları ile Osmanlı resim
sanatında önemli bir yere sahiptir. Ailenin son saray ressamı Josef Manas ise
Sultan Abdülaziz Dönemi’nden itibaren
fotoğraf ve resim sanatını birleştirerek
yaptığı madalyon portreleriyle yine yeni
teknik ve ikonografya ile Osmanlı resim
sanatında yüzyıllardır varolan padişah
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portreleri geleneğini XX. yüzyıl başına
kadar sürdürmüştür. Babadan oğula hem
diplomatlık hem de ressamlık yapan
Manas ailesi üyeleri, imgelerini ölümsüzleştirmek isteyen Osmanlı padişahlarının
yenileşme hareketlerinin sanat alanındaki uygulayıcılarından olmuştur.
Manas ailesinden bu diplomat ressamların dışında, birçok değerli tiyatrocu, yazar,
diplomat, gazeteci ve müzisyen yetişmiştir. Viyana Elçiliğinde görev yapmış
Puzant Manas, Belçika Elçiliğinde görev
yapmış Piyer Manas, Paris Osmanlı Elçiliğinde görev yapmış Boğos Manas, İstanbul’da Darphanede çalışan Krikor Manas,
belediye memurlarından Greguar Manas,
Antuan Manas, Aleksi Manas, tiyatrocu ve
yazar Seropion Manas, İstiklal Marşı’nın
armonilemesini yapmış olan Edgar
Manas, gazeteci J. D. Manas ve yazar
Edvar Manas bunlar arasındadır.
Rafael Manas ( ?- 1780)
Sultan I. Mahmud, III. Osman ve III.
Mustafa Dönemlerinde etkin olduğu bilinen Saray ressamı ve müzisyendir.
İtalya’da eğitim almıştır. Aynı zamanda
mimar olduğundan bahsedilse de bu
konuda kesin bir veri yoktur. Bağlı bulunduğu dinî ve etnik kökenle güçlü bağlarını sürdüren Rafael Manas ikonalar, kilise
duvar resimleri ve Saray için padişah
portreleri yapmıştır. Bugün Topkapı
Sarayı Müzesi’nde ve özel koleksiyonlarda Rafael imzalı çeşitli kadın, erkek,
çocuk resimleri ve padişah portreleri
bulunmaktadır. Sultan I. Abdülhamid
Dönemi’nde aynı görevi sürdüren Rafael
Manas’ın oğlu Manas Manas da babası
gibi gerek tempera gerekse tuval üzerine
yağlıboya ya da suluboya ile yaptığı portrelerle Osmanlı tuval resminin öncü ressamları arasında yer almıştır. 1780’li yıllarda etkin olduğu bilinen ressamın
Balat-Fener civarında bulunan atölyesinde Türk ressamlarla ve öğrencilerle birlikte çalıştığı bilinmektedir.
Zenop Manas ( ?- 1840)
Rafael Manas’ın torunu olan Zenop
Manas yine İtalya’da eğitim almış, Viyana
Osmanlı elçiliğinde uzun yıllar diplomatlık (başkâtip, baş tercüman) yapmıştır.
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Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud
Dönemi’nde etkin olan ressam, Saray’dan
gelen resim siparişlerini de yerine getirmiştir. Ressamın Viyana Mıkhitaristler
Manastırı koleksiyonunda Osmanlı padişahlarını gösteren bir soyağacı tablosu
bulunmaktadır.
Rupen Manas ( ?- 1875 sonrası)
Zenop Manas’ın büyük oğlu Rupen
Manas, Sultan II. Mahmud Dönemi’nden
itibaren Osmanlı Sarayı için ressam ve
diplomat olarak çalışmıştır. Sultan
Abdülmecid Dönemi’nde Paris Osmanlı
Elçiliğinde tercüman olarak görev yaptığı
sırada, resim eğitimini sürdürmek amacıyla -padişahın desteğiyle- görev süresi
uzatılmıştır. 1850 yılında İstanbul Tercüme Odasına atanmış, 1869 yılında ise
Milano Osmanlı başkonsolosu olmuştur.
Görev yaptığı yıllarda, Saray’dan gelen
siparişler doğrultusunda gerek büyük
boyutlu tuvaller gerekse küçük madalyon
portreler ve tasvir-i Hümâyûn nişanlarıyla Avrupai tarzda padişah portreleri
yapan öncü ressamlar arasında yer almıştır. 1875’te Şeker Ahmed Paşa tarafından
düzenlenen resim sergisine de katılan
Rupen Manas, Sultan Abdülmecid’in
büyük kızı Fatma Sultan’ın, Damad Fethi
Ahmed Paşa ve Mehmed Besim Paşa’nın
da portrelerini yapmıştır.
Sebuh Manas (1816-1889)
Zenop Manas’ın ikinci oğlu Sebuh
Manas, İtalya’da eğitim almış, 1852 yılından sonra Paris Elçiliğinde yaklaşık otuz
yıl görev yapmıştır. Sultan II. Mahmud,
Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz
Dönemlerinde etkinliği sürdüren ressam, Saray’dan gelen istekler doğrultusunda tasvir-i Hümâyun nişanları ve
portreler hazırlamıştır. 15 Mayıs 1858’de
Sultan Abdülmecid’in portresini İsveçNorveç Kraliçesi’ne sunması nedeniyle
nişanla ödüllendirilmiştir. Sanatçının
bugün Topkapı Sarayı Müzesi’nde ve
çeşitli özel koleksiyonlarda imzalı eserleri bulunmaktadır.
Gaspar Manas (1816 sonrası -1888)
Zenop Manas’ın üçüncü oğlu Gaspar
Manas, 1879-1880’e kadar -yaklaşık 30

Rupen Manas (Çark -1966;
Sürbahan -2002, N. S.
Küçükhasköylü Arşivi)

Sebuh Manas (Çark -1966;
Sürbahan -2002, N.S.
Küçükhasköylü Arşivi)
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memur olarak çalışmıştır. 1839’da Viyana Güzel Sanatlar Akademisinden
mezun olmuş ve aynı tarihte ölmüştür.

Sebuh Manas tarafından yapılmış Sultan
Abdülmecid portresi (5x4cm, Topkapı Sarayı
Müzesi, fildişi üzerine yağlıboya, N. S.
Küçükhasköylü Arşivi)

yıl- Viyana Osmanlı Elçiliğinde tercüman olarak çalışmış, daha sonra aynı
göreve Paris Osmanlı Elçiliğinde devam
etmiştir. Gaspar Manas’ın bilinen tek
eseri, Viyana’da bir Ermeni manastırında
bulunan 1856 tarihli bir erkek portresidir. Ressamın Viyana Elçiliğinde görev
yaptığı sırada yapmış olduğu bu esere
bakıldığında, ailenin diğer sanatçıları gibi
usta bir portre ressamı olduğu anlaşılmaktadır.
Aleksandr Manas (1820?-1839)
Zenop Manas’ın küçük oğlu Aleksandr
Manas, Viyana Osmanlı Elçiliğinde

Josef Manas (1835-1916)
Zenop Manas’ın yeğeni Josef Manas,
Manas ailesine mensup son Saray ressamıdır. Paris’te resim eğitimi aldıktan
sonra Osmanlı Saray ressamlığı yapmış,
daha çok Sultan Abdülaziz ve Sultan II.
Abdülhamid Dönemi’nde etkin olmuştur. Madalyon portrelerin ustası olarak
anılan ressamın 1890’larda Pera’da Yağhane Sokak’ta atölyesinin olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda fotoğrafla da
ilgilenen Josef Manas, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde Saray fotoğrafçısı
Konstantin Kargopulo’nun idari yardımcılığına getirilmiştir. Karton veya fildişi
üzerine portreler yapan, zaman zaman
da fotoğrafları renklendiren ressam,
fotoğrafçı Abdullah Biraderler ve Sebah
& Joaillier’in atölyelerinde de çalışmıştır.
Ayrıca kendisine padişah tarafından,
1898’de İstanbul’a gelen Alman İmparatoru II. Wilhelm ve eşinin portreleri sipariş verilmiştir. Deli Fuad Paşa, Ahmed
Cevad Paşa, Serasker Rıza Paşa gibi
dönemin ünlü komutan ve paşalarının da
portrelerini yapan sanatçının bugün Dolmabahçe Sarayı Müzesi, Topkapı Sarayı
Müzesi ve çeşitli özel koleksiyonlarda
imzalı portreleri, manzaraları ve tarih
konulu eserleri bulunmaktadır. Josef
Manas tarafından 1878 yılında İstanbul
Tarabya’da yaptırılan yalı, günümüzde
hâlen ayaktadır.
Edvar Manas ( ?-1927)
Antuan Manas’ın oğlu Edvar Manas,
uzun yıllar gazete ve dergi yönetmenliği
yapmıştır. 1900’lü yılların başında, Fransızca yayımlanan Servet dergisinin ve
Stamboul gazetesinin yazı işleri sorumlusu olmuştur. Bu çalışmaları nedeniyle
Fransız Akademisi tarafından ödüllendirilmiştir.

Josef Manas tarafından yapılmış Sultan
Abdülmecid portresi ( 6x7cm, Topkapı Sarayı
Müzesi, fildişi üzerine yağlıboya, N. S.
Küçükhasköylü Arşivi)

J.D. Manas
1930 ’da
Akşam

gazetesinin

ve

L’Illustration de la Turquie Renovee
dergisinin Mısır muhabiri olmuştur.
1932-1938 tarihleri arasında ise İskende-
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riye Türk Ticaret Odası sekreteri olarak
görev yapmıştır.
Seropion (Srapion) Manas (1837-?)
Yazar ve tiyatrocu Seropion Manas,
Paris’te eğitim almıştır. İstanbul’da bir
Fransız tiyatrosu kurmuş ve burada yedi
yıl yönetmen olarak çalışmıştır. Daha
sonra Kahire’ye giderek tiyatro yönetmenliğine devam etmiş, ardından Paris’te
Dejazet Tiyatrosu’nun müdürlüğünü
yapmıştır. 1874 yılında yine İstanbul’da
yönetmenliğe devam etmiş ve Beyoğlu’ndaki Palais de Cristal Tiyatrosu’na
müdür atanmıştır. Müzikli tiyatro eserleri yazan ve sahneye koyan Seropion
Manas 1886’dan sonra, bugünkü Tokatlıyan Hanı’nın yerinde inşa edilen Yeni
Tiyatro’da da görev almıştır. Eserleri
arasında Değirmencinin Kızı ve Pamela
sayılabilir. Ayrıca La Vie à Milan adlı bir
kitabı ile Victor Hugo’nun Angelo dramasının çevirisi bilinmektedir.
Edgar Manas (1875-1964)
Aleksi Manas’ın oğlu Edgar Manas besteci, koro yönetmeni, müzikolog ve müzik
hocası olarak tanınmıştır. Küçük yaşta
Venedik’e giderek Murad-Rapayelyan
Kolejinde eğitim almış, ardından Padova
Konservatuvarının Kontrpuan ve Füg
Bölümü’nden mezun olmuştur. Besteci
Luigi Bottazzo ile çalışan Edgar Manas,

Josef Manas tarafından yapılmış Kraliçe
Augusta Victoria portresi (24x23 cm, TSM1899, Fotoğraf Üzerine Yağlıboya, Sürbahan- 2002, N. S. Küçükhasköylü Arşivi)

Josef Manas tarafından yapılmış Sultan V.
Murad portresi (14.5x10.5 cm, Özel Koleksiyon-1893, fotoğraf üzerine yağlıboya, Sürbahan -2002, N. S. Küçükhasköylü Arşivi)

eğitimi tamamlanınca İstanbul’a dönerek
çeşitli okullarda görev yapmıştır. Fransız
Birliği’nin (Union Française) Gallia isimli korosuna şef olarak atanmıştır (1905).
Bu koroyla yaptığı başarılı konserler
sonucu Fransız Hükümeti tarafından
nişanla ödüllendirilmiştir. Ayrıca Ermenilerin Kınar isimli korosunun şefliğini
yapan Manas, çeşitli konserler vermiş,
çok sayıda beste yapmıştır. İstanbul Belediye Konservatuvarında armoni, kontrpuan ve piyano hocalığı yapmıştır (19121933). Aynı kurumda kadınlar korosunun
ve orkestrasının yönetmenliğini yapmış,
kurum kütüphanesinin oluşturulmasına
katkı sağlamıştır. İstanbul Tepebaşı
Tiyatrosu’nda 160 kişilik bir koroyla,
kendi bestelediği Vatan Şarkısı seslendirilmiştir (1933). Türk halk şarkıları, millî
marşlar, zeybek havaları, Ermeni kilise
makamları üzerine çalışıp besteler yapan,
çocuk operaları yazan Manas, İstiklal
Marşı’nın armonilemesini yapmıştır.
Patrikhane Meryem Ana Kilisesi’nin
Koğtan Korosu’nun şefi olmuş (1937) ve
uzun yıllar bu görevini sürdürmüştür.
1964 yılında vefat etmiş ve İstanbul’daki
Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’na gömülmüştür. Şehzade Abdurrahim Efendi,
Ayşe Sultan, Ara Bartevyan, Koharik
Gazarossian, Hüseyin Sadeddin Arel ve
Suphi Ezgi yetiştirdiği öğrenciler arasındadır.

Edgar Manas (Pamukciyan1994; Sürbahan- 2002, N. S.
Küçükhasköylü Arşivi)
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Kaynakça: A. Sakızyan, “Manasnerı hay nıgariçnerı harstin mı”, Surp Pıgırdiç Hastahanesi
Yıllığı, İstanbul 1933, s. 52-57; O. Avédissian,
Peintres et sculpteurs Arméniens, Le Caire
1959; Y. G. Çark, Türk Devleti Hizmetinde
Ermeniler, İstanbul 1966; G. Renda, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı 1700-1850,
Ankara 1977; M. Azaryan, “Manas”, Haykakan
Sovetakan Hanragitran, vol. VII. Erivan 1981;
K. Pamukciyan, “Ünlü Hassa Ressamı Rapayel
ve Eserleri (? - 1780)”, Tarih ve Toplum, S. 40,
1987, s. 28-33; A. Bohçaliyan, Anarg mı Hay
nıgariçutyan vra, Viyana 1989; P. Tuğlacı,
‘Edgar Manas’ Çağdaş Türkiye, C. III, İstanbul
1989; K. Pamukciyan, ‘Manas Ailesi’ N. Akbayar
vd. (Ed.) Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. V, İstanbul 1994, s. 286-287; N. Sürbahan (Küçükhasköylü) “19. Yüzyıl Osmanlı
Sarayı’nda Ressam Manas Ailesi” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi),
Ankara 2002; G. Kürkman, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Ressamlar I-II, İstanbul
2004; N. Küçükhasköylü, “Dolmabahçe
Sarayı’ndan Bir Ressam: Josef Manas”, 150.

Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası
Sempozyumu-Bildiriler I, İstanbul 2007, s.
377-392; N. S. Küçükhasköylü, “Osmanlı Sara-

yında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi” Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi,
Ankara, Haziran 2011, s. 165-181; Taceddin
Kayaoğlu, Osmanlı Hâriciyesinde Gayr-i
Müslimler (1852-1925), Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 2013, s. 19, 96, 317, 321, 375
vd.
NURDAN S. KÜÇÜKHASKÖYLÜ

MANCUSUN (YEŞİLYURT)
Zeki Velidi Togan’ın, Umumi Türk
Tarihi’ne Giriş adlı eserinde belirtildiği
gibi “Kayseri civarında “sın” sözü ile
biten köy adları eski Uygurlardan kalmış
hatıralar olsa gerektir.” Kayseri’de “sın”
sözüyle biten köyler: Tavlusun (Tavlısın),
Mancusun (Mancısın), Muncusun (Mun-

Mancusun panorama

cısın), Dadasun (Tadasın). Eski adı
“Mancusun” olan köye, tabiat yapısından dolayı “Yeşilyurt” adı verilmiştir.
Günümüze kadar uzun süre aynı ismi
taşıyan köy, şimdi “Yeşilyurt” adı ile
Melikgazi ilçesinin bir mahallesi durumundadır. Yeni yapılan imar faaliyetleri
içerisinde artık şehir ile birleşmiştir. XV.
yüzyıl sonları, XVI. yüzyıl başlarında
Koramaz Nahiyesi*’ne bağlı olan ve
meskûn halkının %95’i gayrimüslimlerden oluşan köyde, 1500’de 3 Müslüman
hane ile 97 gayrimüslim hane, 35 mücerret; 1520’de ise 8 Müslim hane, 115 gayrimüslim hane ve 58 mücerret nüfus
bulunmaktaydı. Tahıl üretiminin yanında
bağ ve bostan üretimi ile sebze-meyve
üretiminin yaygın olduğu köyde arıcılık
ve hayvancılık da yapılmaktaydı. Köyde
dokuz tane değirmenin yanında aynı
zamanda altı tane de bezirhane* vardı.
Köydeki gayrimüslimlerden alınan cizye
miktarı 1500’de 3354, 1520’de ise 4212
akçe idi. Vergi geliri ise 1500’de 11101,
1520’de de 14026 akçe idi. Bu köye tabi
olarak Ali Köse ve Zaviyesik adlı iki tane
mezra vardı.
1570 tarihli Defter’de “Karye-i Mancusun mâlikâne-i mülk-i Hacı Mehmed b.
Mustafa ed-derci, dört buçuk sehm ü
küsûr an 12 sehm ve mülk-i Sefer b. Hacı
Osman bir sehm ve küsûr ve mülk-i İsâ
Şah b. Hacı Ömer bir sehm ve küsûr
mülk-i Şerîfe bint Abdurrahim bir sehminden otuz üç hisse ve mülk-i Emi
bint-i Hacı Ömer bir sehim ve küsürü
Halil veled-i Hüseyin iki sehm ve nısfı ve
bâkî Asma b. Melik. Divani ve örfiye
timar” şeklinde kaydedilmiştir. Köyün
malikâne geliri çeşitli hisselere bölüne-
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rek mülk olarak 33 hisseye ayrılmıştır.
Ancak bunların oranlarının çok düşük
olduğu görülmektedir. Divani gelirinin
ise timara tahsis edildiği anlaşılmaktadır.
Bu tarihte köyde 10 Müslüman hanenin
yanında 192 gayrimüslim hane ikamet
etmekteydi.
1584 tarihinde ise aynı şekilde kaydedilen
köyde yine büyük çoğunlukla gayrimüslim nüfus ikamet etmekteydi. Köyün
divani geliri 22.000 akçe, çeşitli hisselere bölünmüş malikâne geliri ise 14.980
akçe idi. 1650 tarihli bir kayıtta, Mancusun köyü ahalisi ile Gesi* ahalisi arasında
Salkuma Suyu denilen suyun kullanımı
konusunda bir anlaşmazlık çıkmış, eskiden beri olduğu üzere üç gün Gesi köyünün, iki buçuk gün de Mancusun köyünün suyu kullanması hususunda kendilerine hüccet verilmişti. Bu Salkuma Suyu
ile köylülerin bahçe, bostan ve bağlarını
suladıkları, şayet su verilmezse bütün
mahsulün yok olacağı bildirilmişti.
1613 tarihli Cizye Defteri’ne göre köyde
gayrimüslimlerden 138 cizye veren nüfus
ikamet etmekteydi.
1642 tarihli Avarız Defteri’ne göre köydeki Müslüman nüfusun sayısında önemli bir artış meydana gelmiş ve Müslüman
nüfusa suret verildiği kaydedilmiştir. Bu
tarihte köyde 22 hane Müslim nüfus
vardı.
1695 tarihli Cizye Defteri’nde kayıtlı
nüfusun sayısı 90 hane idi. 1831 tarihli
Nüfus Defteri’ne göre Mancusun köyünde Yukarı Mahalle ve Orta Mahalle adı
ile iki mahalle tespit edilmiştir. Yukarı
Mahalle’de 76 hane, 169 nefer; Orta
Mahalle’de ise 63 hane ve 178 nefer
nüfus bulunmaktaydı.
1834 tarihli Temettuat kayıtlarına göre
Mancusun köyünde Yukarı, Orta ve
Aşağı Mahalle olmak üzere üç mahalle
kurulmuştur. Bu mahallelerde 167 hane
nüfus ikamet etmekteydi.
Melik Arslan Camii*’nin yer aldığı bu
mahallenin 2013 yılı ADNKS’ne göre
nüfusu 810’dur.
Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 4ba-46b; TD.
387, s. 204; TD. 976, s. 34-35; MAD. 1208, s.
10-12; MAD 7063, s. 62-64; MAD 3659, s.
50-51; MAD. 5856, s. 33; İnbaşı, 16.YBKayseri,
s. 87; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl.
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-

Mancusun’da sokak (S. B. Akbaş)

Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. TD. 136,vr. 5b-51a, 51a52b; MAD 1208, S. 8-9; BOA. MAD. 7063, s.
43-45; MAD 3659, s. 26-28; MAD. 5856, S.
32-33; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye
Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011;
Özen Tok, Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Para Vakıfları,
Kayseri 2008, s. 143; Temettuât Defteri
(1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri
1998, s. 415-430; Hüseyin Cömert, Kayseri’de
İlk Nüfus Sayımı 1831, Kayseri 1993, Kayseri
2007, s. 82-87.

MEHMET İNBAŞI

MANİ
Anonim Türk halk şiiri nazım şekli.
Sevda konusu ağırlıkta olmak üzere
hemen her konuda söylenen maniler
genellikle 7 heceli tek dörtlükten oluşmaktadır.
Maniler daha ziyade kadınlar tarafından
söylenir. Mani söyleme işine Anadolu’nun muhtelif yerlerinde “mani yakmak”,
“mani düzmek”, “mani atmak” gibi adlar
verilir.

Halı dokurken söylenen maniler işleri eğlenceli hâle
getirmektedir (S. B. Akbaş)
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Kadınlar ve kızlar Hıdrellez, Nevruz,
düğün, çeşme başı vs. gibi muhtelif
zamanlarda ve muhtelif vesilelerle bir
araya gelerek tören düzenleyip eğlenirler.
Bazen de bulgur çekimi, erişte, şehriye
yapımı gibi imece vesilesiyle toplanıp iş
yaparlar ve bu arada maniler okurlar.
Baharla ilgili olan ve yörelere göre “mantıvar”, “bahtıyar”, “martaval” gibi adlar
verilen törenlerde de maniler okunmaktadır. Bunların yanında ramazan ayında
bekçiler, sokak satıcıları, niyete ve fala
bakan kızlar, sıra gecelerine katılanlar vs.
de mani söylemektedirler.
Maniyi diğer Türk halk şiiri şekillerinden
ayıran en önemli fark, kafiye düzeni ile
bağımsız dörtlükler hâlinde söylenmesidir. Manilerin kafiye düzeni a a b a şeklindedir.
Manilerin ilk iki dizesinde genellikle
hazırlık sözlerine yer verilir. Asıl anlam
ve incelik üçüncü ve dördüncü dizede
bulunmaktadır. Ancak anlam bakımından dörtlük bütünlüğünde olan manilerin sayısı da az değildir.
Maniler genellikle 7 hece ile söylenmektedir. Bunun yanında 4, 5, 6, 8, 11 heceli
düz manilerin varlığı da bilinmektedir. 7
heceli maniler genellikle 4+3 duraklıdır.
Ancak 3+2+2, 5+2 veya 3+4 şeklinde söylenmiş manilere de rastlanmaktadır.
Maniler dizelerine göre şu şekilde
sınıflandırılabilir:
Düz Maniler: 7 heceli olup 1, 2 ve 4.
dizeleri kafiyeli olan manilerdir. Diğer
mani türlerinin içerisinde en fazla söylenen mani özelliğindedir.
Kesik/Cinaslı Maniler: 4, 5 dizeli olan
cinaslı manilerin ilk dizesinde hazırlık
sözlerine yer verilir. Bu, manide ayak
vazifesi görür. Ayak, diğer dizelerde birkaç anlama gelecek cinsten kelimedir. Bu
tip manilere “ayaklı mani” de denir. Bu
tür manilerde hazırlık sözü yalnız başına
söylenmez. Daha önce “adam aman,
âşık” der gibi seslenmeler getirilir.
Yedekli Maniler: Manilerin geneli 4
dize olmakla birlikte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17 dize olan şekilleri de vardır
ancak dize sayısı fazla olan manilerin
sayısı sınırlıdır. Yedekli maniler, genellikle cinaslı sözlerle kurulmuş, dize sayısı

fazla olan kesik manilerdir. Bu tip manilerin kafiye düzenleri ab+cb+db+eb+
fb+gb… şeklindedir. İlk dizenin hece sayısı azdır ve bu dizede yer alan sözler hazırlık sözü mahiyetindedir.
Maniler hazırlanma ve uygulanmalarına göre de
birtakım adlar alır
Niyet Manileri: Özellikle genç kızlar
birbirlerinin arzularını, dileklerini belirlemek ve hoşça vakit geçirmek için niyet
manilerine başvururlar. Mani söylemeden önce kızlardan birisi orada bulunanlara “Bir çift tutun.” der. Orada bulunanlardan biri zihninden bir kız ve delikanlının isimlerini tutar. Genç kız maniyi okur
ve “Kimi tutmuştun?” diye sorar. O da
“Falanla filanı...” der. Böylece eşleştirmeler devam eder. Ya da kadınlardan birisi
orada bulunanların toka, mendil gibi
özel eşyalarını toplayıp eteğine koyar. Bir
mani söyleyerek eteğindeki eşyaları rast
gele alır, o sırada söylenen mani eşya
sahibine aittir.
Karşılıklı Maniler: Çeşitli vesilelerle bir
araya gelen kişilerin karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri manilerdir. Bu kişiler delikanlı-kız, baba-oğul, ana-kız, karıkoca, gelin-kaynana, düğünlerde kızoğlan tarafı olabilir.
İş Yaparken Söylenen Maniler: Bu tür
maniler özellikle kırsal kesimlerde genç
kızların ve kadınların daha iyi ve neşeli
bir şekilde çalışmak için söyledikleri
manilerdir.
Saya Manileri: Köylerde saya törenlerinde çobanların söyledikleri manilerdir.
Bayraktar Manileri: Oğlan evinin bayraktarının düğün günü gelin almaya
giderken söylediği manilerdir.
Ramazan/Davulcu Manileri: Ramazan
ayında davulcuların söylediği manilerdir.
Mektup Manileri: Genellikle genç kızların ve kadınların gurbete ya da askere
gitmiş sevdiklerine ve eşlerine mektuplarında yazdıkları manilerdir.
Kayseri’den Derlenmiş Mani Örnekleri
Günümüzde Kayseri’de ev hanımları
konu komşu yardımıyla mantı sıkmaktadırlar. Çokça sıkılan bu mantıları bir, iki
pişirim olacak şekilde naylon poşetlere
doldurarak buzdolaplarının buzluğunda
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dondurarak kışa saklamaktadırlar. İşte
bütün bunları yaparken kadınlar bir yandan da maniler söyleyip karşılıklı atışarak işlerini eğlence içerisinde bitirirler.

Halı dokur elleri
Model bakar gözleri
Gönül bekler yârini
Şu Bünyan’ın kızları

Elbise giydim uzun
Cebine koydum üzüm
Yârimi gurbette sevdim
İnşallah gelir güzün

Erciyes Dağı’nın kışı
Yetmiyor halı başı
Küçük iken oturdum
Durmaz gözümün yaşı

Camilerden “Hu!” gelir
Mermer taştan su gelir
Çekerim ayrılığı
Elimizden ne gelir

Yollar taştır geçilmez
Halım güzel seçilmez
Halıların içinde
Yahyalıdan geçilmez

Su bağladım karpuza
Akıyor sıza sıza
Küçük yaşta vuruldum
Gül yanaklı bir kıza

Yine Kayseri’de düğünlerde kızlarla
erkeklerin karşılıklı söyledikleri manilere
şu örnekler verilebilir:

Kayseri’de özellikle Bünyan ve Yahyalı
ilçelerinde halı dokumacılığı önemli bir
geçim kaynağıdır. İşte ev hanımları,
gelinler ve genç kızlar halı dokurken
maniler söyleyerek hem işlerini eğlenceli
hâle getirmekte hem de içlerindeki dert
ve sıkıntılarını dışa vurarak bir anlamda
rahatlamaktadırlar. Halı dokurken söylenen manilere şu örnekler verilebilir:

Anam sarar halıyı
Babam sayar parayı
Kısmetimiz bağlandı
Halı dokumayalı
Ben bir pembe gül idim
Halı dibinde soldum
Evin yana halıcı
Gül iken bak ne oldum
Elim ilmeğe attım
Babam gözüne battım
Kaç entari giydim ki
Ben de küçükken gittim
Erkilet’in kızları
Güzel olur kaşları
Halı da dokumasa
Çekilmiyor nazları
Bu köylüyü sel keser
Bünyan’da hep yel eser
Kayseri’nin kızları
Ayda bir halı keser

Kız:

Kalenin bedenleri
Dönderin gidenleri
Vurun vurun öldürün
Yârin terk edenleri
Erkek:

Hendeği hopladın mı?
Fistanı topladın mı?
Oğlan diyor bir öpüş
Kız diyor, çatladın mı?
Kız:

Keten köynek kıvırcık
Dala konar sığırcık
Eller ne derse desin
Benim yârim biricik
Erkek:

Keten köynek dizdedir
Sevdam ala gözdedir
Dediler yârin geldi
İşte sana müjdedir
Kaynakça: Niyazi Eset, Mukayeseli ve Neşredilmemiş Maniler, Ankara Halkevi Yayınları,
Ankara 1944; Niyazi Eset, Maniler Kılavuzu,
Ankara Halkevi Yay., Ankara 1947; Şükrü Elçin,
Türkiye Türkçesinde Maniler, TKAE, Ankara
1990; L. Sami Akalın, Türk Manilerinden Seçmeler, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları, Ankara 1972; Şerif Oktürk, Türk Manileri
Antolojisi-Güldeste, İstanbul 1985; Şükrü
Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1993;
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk
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Edebiyatı, İstanbul 1995; Cem Dilçin, Örnek-

Necmettin Maraşlı

lerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara
1997; Ahmet Talât Onay, Türk Halk Şiirlerinin
Şekil ve Nev’i (hzl. Cemal Kurnaz), Ankara
1996; Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Ankara
1999; Nurettin Albayrak , Ansiklopedik Halk
Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2004;
Abdurrahman Güzel-Ali Torun, Türk Halk
Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005; Mustafa
Parlak , Kayseri Halı Manileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2005;
M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El
Kitabı, İstanbul 2007; Doğan Kaya, Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü,
Ankara 2010; Nilgün Aydın, “Ahmet Şükrü
Esen Defterlerindeki Maniler (İnceleme-Metinler)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
2011; Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına
Giriş Edebiyat Tarihi/Metinler, Adana 2012;
Rukiye Durmuş, Suya Sinen Sesler: Manilerimiz, Ankara 2013; Betül Görkem , Fahri Bilge

Derlemeleri Kayseri Yöresi Türk Halk Bilimi
Çalışmaları (II. Cilt), Talas Belediyesi Kültür
Yayınları, Kayseri 2014.

EROL AKSOY

MANTI bk. YEMEK KÜLTÜRÜ

Ulgar Manzakoğlu

Hayri Maraşlıoğlu

MANZAKOĞLU, ULGAR
Sinema ve dizi oyuncusu, hekim (Kayseri, 21 Mayıs 1960-). Babası göz doktorlarından Dr. Adil Bey’dir. İlkokulu bitirdikten sonra ortaöğrenimini İngiliz Lisesinde (English High School for Boys)
tamamladı. Bu arada AFS öğrenci değişim programıyla bir yıl süreyle ABD’de
eğitim gördü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini
bitirdikten sonra (1985) üç yıl mecburi
hizmet yaptı ve ihtisas için Fransa’ya gitti
(1988). İhtisas sonrası bir süre de klinik
şefi olarak çalıştı, yurda döndü (1995). İlk
olarak Beyoğlu Devlet Hastanesi’nde
başasistan sıfatıyla üç yıl çalıştı. Özel
sektöre geçti (1998). Beş yıl Alman Hastanesinde çalıştı. Kendi kliniğini açtı
(2003). Hâlen aynı klinikte hastalarına
hizmet vermektedir.
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) ,
Kabadayı (2007) gibi sinema filmlerinde; Tatlı Hayat (2001), Kurtlar Vadisi
(2003), Arapsaçı (2004) gibi dizilerde
rol aldı.
Kaynakça: www.sinematurk.com/kisi/8475ulgar-manzakoglu
YAYIN KURULU

MARAŞLI, NECMETTİN
Öğretim üyesi, fizikçi (Sarız-Kayseri, 01
Ocak 1965-). Orta ve lise eğitimini, Devlet Parasız Yatılı Bursu ile yaptı (19751981). Atatürk Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi (1986). Yüksek lisansını “Yoğun Madde Fiziği” üzerine Erciyes Üniversitesinde yaptı (1988).
Aynı üniversitenin fizik bölümünde arş.
gör. oldu (1987). Doktorasını Oxford
Üniversitesinde malzeme bilimleri alanında yaptı (1995). Daha sonra Erciyes
Üniversitesine dönerek fizik bölümünde
sırasıyla yrd. doç. dr. (1996), doç. (1999)
unvanlarını aldı. 2002-2003 yılları arasında doktora sonrası araştırma bursu ile
ABD Iowa State Üniversitesi Department
of Energy (DOE) Ames Laboratuarına
araştırma için gitti. Dönüşünde Erciyes
Üniversitesi Fizik Bölümü’nde prof.
unvanını aldı (2005). Ayrıca bu üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcısı ve müdürü oldu (2004-2013).
Üretim Metalurjisi alanında Yıldız Teknik Üniversitesine geçti (2013). Hâlen bu
üniversitede öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Alanında pek çok ulusal, uluslararası
hakemli bilimsel dergide editör, editör
yardımcısı, hakem ve yazar olarak yer
aldı, makale yazdı. Yine pek çok ulusal ve
uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri
sundu.
YAYIN KURULU

MARAŞLIOĞLU, HAYRİ
Yazar, bürokrat (Erkilet,1955-). İlk ve
ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı.
1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 198587 yılları arasında ABD’nin Colorado
Üniversitesinde Ekonomik Kalkınma
alanında master çalışması yaptı.
1980 yılında girdiği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzman, müşavir ve
yönetici olarak çalıştı. Aynı Müsteşarlıkta
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev yaptı
(2003- 2006). Lefkoşa Büyükelçiliği
nezdinde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne yönelik resmî yardımlarından sorumlu T.C. Yardım Heyeti’nin
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koordinatörlüğünü yürüttü (1997-2002).
Hâlen merkezi Tahran’da bulunan, Türkiye’nin de kurucularından olduğu 10
üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatının
(Economic Cooperation Organization)
genel sekreter yardımcısıdır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
1974 yılından itibaren öykü, deneme,
eleştiri ve inceleme gibi edebî çalışmaları
Edebiyat, Mâvera, Kayıtlar, Hece gibi
dergilerde yayınlandı. Türkiye ekonomisi
ile ilgili çeşitli konularda kitap ve makale
hâlinde yayınlanmış araştırma ve incelemeleri mevcuttur.
Eseri: Erkilet Güneydir Gölge Bürümez, (“Bir Nefeste Kayseri” projesi kapsamında bir monografi çalışması), 2014.
		

YAYIN KURULU

MART, ÖMER
Kayseri milletvekili, eğitimci (Çanakkale
Bayramiç, 8 Mart 1910- 24 Kasım 1986).
İlk ve ortaöğrenimini tamamlayarak
Erzurum Merkez Gazipaşa İlkokulunda
öğretmenliğe başladı (1928). Erzurum
Ilıca Bucağı Merkez Okulu müdürlüğüne
getirildi (1933). Bu görevinden ayrılıp
Amerika’ya öğrenime gitti (1 Aralık 1933).
Amerika’da Missouri Üniversitesinde
psikoloji öğrenimini tamamladı (1938).
Amerika’dan dönüşte Balıkesir Öğretmen Okulu eğitim metodu öğretmenliğine atandı (23 Ekim 1938). Vefa Lisesi
İngilizce öğretmenliğine (194l), Karagümrük Ortaokulu İngilizce öğretmenliğine (1943), Cağaloğlu Birinci Ortaokulu
İngilizce öğretmenliğine (1944), Vefa
Lisesi İngilizce öğretmenliğine (1945),
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu İngilizce
öğretmenliğine (1946), İstanbul Erkek
Öğretmen Okulu (12 Şubat 1947), İstanbul Eğitim Enstitüsü Ruhbilim öğretmenliğine (1948), Millî Eğitim Bakanlığı
müfettişliğine atandı (1949). Bu görevinde 22 Mayıs 1950 tarihine ve milletvekili
olana kadar çalıştı. Emekliye ayrıldı (30
Ağustos 1950). IX. Dönem (1950-1954)
seçimlerine katıldı. Yapılan seçimde DP
listesinden Çanakkale’den milletvekili
seçildi. X. Dönemde (1954-1957) Kayseri
milletvekilliğine seçildi. Milletvekilliği
sona erince yeniden mesleğine dönerek
Millî Eğitim Bakanlığı 1. Sınıf Müfettişli-

MAS

ğine getirildi (22 Kasım 1957). Londra
Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği Ataşeliğine gönderildi. AID Eğitim Müşavirliği
(1961-1962) ve Ankara’da Fulbright
Komisyonu Genel Sekreterliği yaptı
(1962-1968). Evli ve bir çocuk babasıydı.
Eserleri: Eğitim Ruhbilimi (1950); Eğitim Psikolojisi (1954); Öğretmen Okulları Kitapları Eğitim Psikolojisi (1960).
Kaynakça: Öztürk, TPT (1954-1957), s. 242243.
YAYIN KURULU

MASALLAR
Anonim halk edebiyatının mensur şekillerinden olan masal, hayal ürünü kısa
anlatıdır. Bu anlatıların gerçekle bağlantısı olmayıp inandırma kaygısı da yoktur.
Kurgu açısından dinî inançlarla ve geleneklerle de ilişkili olmayan masallar destan ve hikâyeye göre daha kısa ve yoğundur. Masallarda genellikle geniş zaman
veya öğrenilen (-miş’li) geçmiş zaman
kullanılır.
Masalı hikâye, destan ve efsaneden ayıran en önemli özellik anlatılanların hayal
ürünü olduğunu hissettirmesi ve bunun
sonucu olarak da olaylar, dünyadaki bilinen bir yerde ve olağan kişiler arasında
geçse de masalların gerçek olduğuna inanılmamasıdır. Ancak Boratav’ın tespitine
göre Türk masal geleneğinde masallarda
olağanüstü unsurlar olmakla birlikte, bu
olağanüstülükler gerçek dünyadaki
unsurlara benzetilmeye çalışılır. Böylece
olağanüstü unsurlar gerçek dünyadaki
örneklerini hatırlatır. Örneğin devler
normal insanlardan biraz daha iri yapılı
kişilerdir.
Masal kahramanları insan, hayvan veya
olağanüstü yaratıklar olabilir. Masal
zamanı ise mitik bir zaman değil dünyevi
bir zamandır. Masallardaki mekân dünya
olmasına rağmen yerler çoğunlukla hayal
mahsulü yerlerdir veya olayların geçtiği
yerlerin hangi şehir veya ülkede olduğu
belirsizdir. Bazı masallarda bilinen ve
gerçekte var olan yer isimleri söylenebilir. Böylece dinleyicinin, masaldaki olay
ve yerleri zihninde daha iyi canlandırması sağlanır. Masallarda gerçek yerlerin
söylenmesi, masalın inanılırlığını artırır.
Masallardaki mekân, zaman ve kahra-
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manlardaki belirsizlik, masal türünün
nasıl ve nerede ortaya çıktığı, nasıl evrimleştiği sorularını yanıtlamayı zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı masalın kaynağıyla ilgili olarak çeşitli teoriler ileri
sürülmüştür. Bu teorilerin ikisi masalların kökenini Hint mitolojisi veya Hint
anlatılarına dayandırmaktadır. Üçüncü
bir görüş ise masalları Hindistan’a bağlamaz. Bu görüşe göre masallar, farklı yerlerde birbirlerinden bağımsız olarak
ortaya çıkar; kültürel paralellikler, benzer
masalların oluşmasını sağlar.
Masal anlatılırken genellikle ‘üçlü bakışım kuralı’na riayet edilir. Bu kurala göre
olaylar veya kişiler önemlerine göre sıralanır. Örneğin padişahın üç oğlu ya da
kızı vardır veya bir yerden üç kere geçilir
yahut kahramana çözmesi için üç görev
verilir. Masalların bir diğer özelliği de
masal anlatma geleneğinde varlığını sürdüren masalın en küçük parçası olan
motiflerden oluşmasıdır.
Masalların başında, sonunda ve anlatının
içinde çeşitli söz kalıpları (formel) kullanılır. ‘Giriş formelleri’ masal anlatılmaya
başlanmadan önce söylenir. Bu formeller
masalın kurmaca bir dünya olduğunu
dinleyiciye anlatmak veya hatırlatmak
için söylenmiş gibidir. Çünkü bu tekerlemelerde bahsi geçen kişiler, normal dünyada gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işleri yapmaktadırlar: “Ben anamın
beşiğini tıngır mıngır sallar iken”. Bu
tekerlemenin ardından masalın ana metnine geçilir.
Masalların ortasında kullanılan ‘geçiş
formelleri’ masaldaki uzun bir süreci
kısaltmak veya uzak bir mesafeyi yaklaştırmak için kullanılır: “Masallarda zaman
çabuk geçermiş.”, “Az gitmiş, uz gitmiş,
dere tepe düz gitmiş.” vb.
Masal sonlarında söylenen ‘bitiş formelleri’ ise genellikle masalın kurmaca dünyasının sonuna gelindiğini belirtir.
Masallarda genellikle mutlu sonlar vardır
ve masal kahramanlarının başına gelen
mutlu sondan dinleyiciye de pay verilir
veya dinleyiciye de iyi dileklerle masal
sonlandırılır: “Onlar ermiş muradına, biz
çıkalım kerevetine.”, “Gökten üç elma
düşmüş; biri onların başına, biri anlatanın, biri de dinleyenlerin başına.” … gibi.
Masal tekerlemesi ve masalların genellik-

le –miş’li (öğrenilen) geçmiş zaman
kipiyle anlatılmasının etkisiyle, masalın
anlatıldığı esnada dinleyicilerin hepsi
masalın kurmaca dünyasında bulunur ve
masalın bitişiyle gerçek dünyaya dönerler.
Masalı anlatan kişilere ‘masalcı’ denilmektedir. Masal erkekler tarafından da
anlatılmakla beraber genelde masalların
anlatıcıları kadınlardır. “Masal anası”
olarak tabir edilen bu kadınlar, genellikle
kadınların çoğunlukta olduğu meclislerde, özellikle geceleri, masallar anlatır.
Masallar kısa ve yoğun anlatılar olduğu
için genellikle bir gecede bir masalın
anlatımı tamamlanır. Bazı uzun masallar
ise birkaç geceye bölünerek anlatılır.
Halk edebiyatı araştırmacıları masalları
sınıflandırırken “fıkra” türünü de masal
türünün bir kolu olarak düşünmüşlerdir.
Kayseri’de anlatılan masallar hakkında
Tuncer Gülensoy* danışmanlığında,
Rasim Deniz* tarafından yüksek lisans
tezi yapılmıştır (1992). Deniz, tezini
hazırlarken 110 masal derlediğini ancak
tezin hacmini göz önünde bulundurarak
bu masalların sadece 40’ı üzerinde çalışarak tezinde yayımladığını çalışmanın
ön sözünde belirtmiştir. Bu çalışmada
masal metinleri Tarihî-Coğrafi Fin
Metodu’na göre incelenmiş, Stith
Thompson’ın motif dizini kullanılarak
sınıflandırılmıştır. Deniz’in tezi Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Masalları adıyla yayımlanmıştır.
Deniz, tezinde bulunmayan altı masalı da
bu yayına eklemiştir. Eklenen masallar
başka araştırmacılar tarafından derlenmiş metinlerdir.
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KAYSERİ MASALLARINDAN BİR ÖRNEK
Hayvanlarla Konuşan Adam
Herifin biri, bir ata binmiş gidiyormuş. Nereye? Hazarşa’ya (Bünyan’ın bir köyünün adı). Bunun
önüne bir kara yılan, bir beyaz yılan çıkmış. Kara yılan, beyaz yılanı sarmış, öldürecek. Hemen attan
inmiş, kara yılanın kafasını ezmiş, beyaz yılanı kurtarmış. Beyaz yılan şöyle kenara çekilince:
- E[y] insanoğlu, gel hele şöyle, demiş.
- Konuş, demiş.
- Ben, peri padişahının oğluyum. Ben Sultan Süleyman’ın perileri ile geldim. Kapıldım, gittim. Sen
beni babama götürürsen seni dünya malına gargar ederiz, (Çok mal vermek, mala boğmak, gark etmek)
demiş.
- Ben seni babana nasıl götüreyim, demiş.
- Ben bilirim, demiş.
Herif gitmiş, yılan gitmiş. Herif gitmiş, yılan gitmiş. Hazarşa’ya varmışlar. Yılan, buna bir iyilik edeyim, demiş. Vara vara varsa baksa ki herif Hazarşa’ya yeni varmış. Yılan, hemen şıp diye alt yanı
yılan, üst yanı adam olmuş.
- Selamünaleyküm.
- Aleykümselam.
- Ağa, demiş, sen beni bir düşmanın elinden kurtardın. Ben, peri padişahının oğluyum. Eğer ki sen
beni babama götürürsen biz sana dünyanın malını veririk, demiş.
- Gitmiyom, demiş.
- Sana şu kadarcık bir iyilik edeyim de kullan demiş. Aç ağzını, demiş. Ağzını açınca, yılan ağzına
tükürmüş. Yut, demiş, [adam] yutmuş. [Yılan:]
- Her hayvanın dilinden anlarsın, bunu kimseye söylemeyeceksin, söylersen de ölürsün, demiş.
[Adam:]
- Peki, demiş.
Herif atına binmiş, eve gelmiş. Yılanın dediklerini unutmuş. Atını tımar ederken at, “Ih! Ih!” diye
inliyor, “Ellerin, ayakların dert görmesin. Cennet makamın olsun.” diye at, ağaya dua ediyormuş.
Herifin de bir çırağı varmış, merhameti yokmuş. İki tane öküz varmış, birisi ihtiyarmış, öteki gencimiş. Çırak, akşama kadar bu öküzleri çifte koşarmış. Genç öküz aldırmazmış, koca öküz yorulurmuş.
Herif atı tımar ediyor, at ağaya dua ediyor. Koca öküz yatmış, uzanmış. Kafasını yere koymuş, “Ih! Ih!”
inliyor. Eşek de kütür kütür saman yiyor.
Eşek:
- Nörüyon (Ne yapıyorsun? Ne iş görüyorsun?) öküz kardaşlık, demiş.
Öküz:
- Olmaz olayım da kurtulayım, demiş.
Eşek:
- Niye ki, demiş.
Öküz:
- Ağanın merhametsiz çırağı var ya genç öküzünen beni akşama kadar yoruk yoruk yoruyor. Dermandan kurudum eşek gardaş, sorma, demiş.
Eşek:
- Onun kolayı var, demiş.
Öküz:
- Ne var, demiş.
Eşek:
- Çırak yemi versin. Ölmeyecek kadar ye, öbür tarafını bırak. Çırak geldiği zaman kafanı yere eğ, ıh ıh
inle, demiş. Koca öküz verilen yemin kenarından biraz yemiş. Çırak gelip de baksa ki yem duruyor.
Öküz, ıh ıh inlemeye başlamış.
Çırak:
- Ağa! Ağa! Koca öküz yemi yememiş, hasta mı, diye bağırmış. Ağa evvelden bunun lafını duydu ya…
- Eşşeği getir de genç öküzün yanına koş, demiş.
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Eşek:
- Ulan eşşoğlu eşek, sana ne elin öküzünden? Deli misin, divane misin? Ben öküzün yerine nasıl
giderim, diye kendi kendine söylenmeye başlamış. Çırak, eşeğin boynuna yuları atmış, genç öküzün
yanına katmış. Eşeğin boynuna vermiş ki modulu (ucu çivili değnek), isterse eşek ölsün umurunda
mı? Eşek kıç atıyor amma modulu boynuna vurdu muydu, yarıyormuş her yanı. Eşek, alakadan çıkmış. Ağa, atı tımar etmeye geliyor ki eşek yatmış.
Öküz:
- Ne oldu eşek gardaş, demiş.
Eşek:
- Ne olacak, demiş. Çırak kayığı çattı, balığı sırtıma hamıt (hayvanların boğazına takılan kayış halka)
yaptı. Üstüme de bindi, modulla sırtıma vura vura yarık yarık yardırdı, demiş.
Öküz:
- Benim için ne dediler, demiş.
Eşek:
- Sana da yarın yemi yemezse kesin dediler, demiş.
Herif bunların dediğini dinliyormuş. Başlamış gülmeye. Eve gelmiş, herifin dudakları birbirine
kavuşmuyor, gülüyor. Avradı, “Niye gülüyon?” demiş. [Adam] dese ölecek, demese avrad[ı] küsecek.
Avrat küsmüş, bu küsmüş. Sabahleyin kalkmış adam. [Adamın] on beş tavuk, bir horoz, bir köpeği,
iki öküzü, bir eşeği var. Sabahleyin bir tavuk meydana çıkmış, bir de horoz. Tavuk meydana çıkınca,
horoz tavuğun üstüne sıçramış. Köpek hemen horozun kafasını tuttuğu gibi kaldırmış atmış.
Köpek:
- Utanmaz arlanmaz, demiş. Ağama abam küs, kara yasta duruyor, ihtiyatsız, demiş.
Horoz:
- Ulan, demiş, ağamın adam olmadığından, demiş.
Köpek:
- Ne var, demiş.
Horoz:
Şu söğütten bir yaş değnek kesip avradına birkaç tane vursaydı böyle olmazdı, demiş.
Herif, bir tane yaş değnek alıp karısına, sen benim işime karışır mısın karışmaz mısın, karışır mısın
karışmaz mısın deyip birkaç [kere] vurunca kadın: “Töbeler olsun, herif!” demiş.
Horoz köpeğe:
- Gördün mü bak, demiş. Ben on beş tavukla idare ediyom da o, bir hanımla idare edemiyor, demiş.

Matra Sokağı Çeşmesi planı
(çizim: M. Denktaş)

Kaynakça: Mehmet Aça ve A. Müge Ercan,
Anonim Halk Edebiyatı: Masal, Türk Halk
Edebiyatı El Kitabı, Ed. M. Öcal Oğuz, Ankara
2004, s. 123-13; S. Burhanettin Akbaş, “Bünyan
Masalları: 1 Hayvanlarla Konuşan Adam”, Erciyes dergisi, S. 156, 1990, s. 23-24; Pertev Naili
Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,
İstanbul 2000; Rasim Deniz, “Kayseri Masalları”, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans tezi, Danışman: Tuncer Gülensoy), 1992; Rasim Deniz, Kayseri Masalları,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,
Kayseri 1996; Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına
Giriş, Ankara 1998; Umay Günay, Elâzığ
Masalları (İnceleme–Doktora Tezi), Erzurum
1975; Masal Araştırmaları, Folktale Studies I
(hzl. Nuri Taner), İstanbul 1988; Saim Sakaoğlu,
Masal Araştırmaları, Ankara 1999; Saim Sakaoğlu, Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Ankara 2002; Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar
ve Eğitimsel İşlevleri, Ankara 2002.
BETÜL GÖRKEM

MATRA SOKAĞI ÇEŞMESİ
Emirağa Mahallesi, Matra Sokağı üzerinde bulunan çeşme, günümüzde kullanılmamaktadır. Bugün harap hâlde olan
yapı, demirden bir şebeke ile basit bir
koruma altına alınmıştır. 2006’da sokak
dokusunun sağlam hâlde olduğu “Kayseri Envanteri”nden anlaşılmaktadır. Çeşmenin inşa tarihi ve yaptıranı kesin olarak bilinmemektedir. Kitabelerinde mermer, diğer bölümlerinde düzgün kesme
taş malzeme kullanılmıştır. Tek kemerli
olan çeşme batı, kuzey ve güney yöndeki
evlere bitişik olarak inşa edilmiştir. Tam
olarak kare planlı olan yapı yaklaşık 3.97
m yüksekliğinde ve 3.97 m genişliğindedir. Çeşmenin sivri kemeri, yanlarda,
ayaklar üzerindeki profilli başlıklara
oturmaktadır. Kemerin oturduğu başlık-
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lar önde ve içte taştan bir silmeyle hareketlendirilmiştir. Başlıklar üzerinden
başlayan profilli kenar silmeleri dikdörtgen alınlığı tamamen dolaşmaktadır. İki
kademeli saçağın üst kısmı düz bir silme
ile sonlanmakta olup bu düz silmenin
hemen altında dekoratif bir konsol dizisi
yer almaktadır. Sivri kemerin kilit taşının
hemen üzerinde üç katlı, on iki odalı bir
kuş köşkü dikkati çekmektedir. Kuş köşkünün tepesinde izleri görülen minyatür
kubbeler zaman içerisinde tahrip olmuştur. Kuş köşkünün kuzeyine ve güneyine
yaklaşık 0.32 m çapında birer adet kabara konularak cephede plastik bir etkinin
oluşması sağlanmıştır. Her iki kabaranın
merkezine altı kollu bir yıldız motifi işlenerek etrafı da silme kuşakları ile hareketlendirilmiştir. 0.92 m derinliğindeki
çeşme nişinin duvarının ortasında, yanlarda hafif taşkın iki dikdörtgen sütunce
ve üstte “C” kıvrımı şeklindeki kemerden
oluşan çeşme biçimli bir ayna taşı yer
almaktadır. Sembolik çeşme biçimli ayna
taşının içerisinde bulunan iki delikten
birisi iptal edilmiş olup diğerine musluk
bağlanmıştır. Dıştaki büyük “C” kıvrımının içerisinde ikinci küçük “C” kıvrımının izleri güney yönde görülmektedir.
Devam etmekte olan içteki “C” kıvrımı,
buraya sonradan konulduğu anlaşılan
onarım kitabesinin altında kalmıştır.
Sonradan konulduğunu düşünülen bu
kitabe, bulunduğu alana sığmadığı için
dıştaki büyük “C” kıvrımının üzeri tıraşlanmıştır. Yine bu kitabenin kıvrılan sol
alt köşesinin altında küçük “C” kıvrım
görülmektedir. Bu da kitabenin kesin
olarak buraya sonradan konulduğunu
göstermektedir. Bu kemer kavsi içerisinde bir ve kemerin üzerinde bir olmak
üzere toplam iki mermer kitabe bulunmaktadır. Büyük oranda tahrip olan üstteki yaklaşık 0.65 x 0.35 m ölçülerindeki
altı satırlık mermer kitabenin sadece en
alt satırından birkaç kelime okunabilmiştir. Çeşmenin orijinal su yalağı ve sekileri
günümüze ulaşamamıştır. Bugün çeşme
nişi içerisinde bulunan beton su yalağı ile
sekiler esere, 1990’lı yıllarda yapılan
onarım esnasında ilave edilmiştir. Kayseri’deki diğer çeşmelerden farklı bir süsleme tekniğinin bu çeşmede uygulanmış
olması esere zengin bir görünüş kazan-
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dırmıştır. Çeşmede süsleme olarak ayna
taşının düzenlenişi, kuş köşkü ile bunun
her iki yanına simetrik olarak yerleştirilen kabaralar, dikdörtgen alınlığı çevreleyen profilli silme kuşaklar ve saçak kısmının dekoratif konsol dizisiyle süslenmiş olması esere plastik bir hava katmıştır. Çeşme nişi içerisinde yer alan her iki
kitabenin de bu çeşmeye ait olup olmadığı hakkında kesin olarak bir şey söylemek
mümkün değildir. Çünkü her iki kitabe
de bugün bulundukları yerlere sonradan
monte edilmiştir. Bahsi geçen kitabeler
bu çeşmeye ait olabilecekleri gibi, başka
bir yapıya da ait olabilirler. 2015 yılı ocak
ayında yapılan arazi çalışmasında ne
yazık ki çeşme üzerinde bu kitabelere
rastlanmamıştır. Her iki kitabe de yerinde bulunmamaktadır. Tarihlendirme
konusunda iki ihtimal bulunmaktadır:
1) “C” kıvrımının üzerinde bulunan ve
muhtemelen inşa kitabesi olabileceğini
düşünülen bu kitabenin büyük bir kısmı
tahrip olmuştur. Altı satırlık kitabenin
sadece son satırındaki Sultan Ahmed
153 kelimeleri okunabilmektedir. Burada okunan “153” rakamları 1153 olmalıdır. H 1153 tarihi de M 1740 tarihine
tekabül etmektedir. 2) Matra Sokağı Çeşmesi’nin ayna taşının düzenlenişi Gevher
Nesibe Çeşmesi* ile (XVII. yüzyıl) çok
büyük bir benzerlik arz etmektedir. Yine
bu çeşmenin kemeri üzerindeki kuş köşkünün mimari kuruluşu ile Atpazarı
Sokağı Çeşmesi*’nin (XIX. yüzyılın ilk
yarısı) kuş köşkünün düzenlenişi hemen
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hemen aynıdır. Matra Sokağı Çeşmesi’nin saçak kısmındaki dekoratif konsol
dizisi ile Hacı Mehmet Çeşmesi*’nin
(1807) konsol dizisi aynı özellikleri taşımaktadır. Yine Kayseri ve çevresinde
XVIII. yüzyıla kadar yapılmış olan çeşmelerin büyük çoğunluğu sivri kemerlidir. Bahsi geçen örneklerden de anlaşılacağı üzere Matra Sokağı Çeşmesi büyük
bir ihtimalle XVIII. yüzyılın ilk yarısında
inşa edilmiş olmalıdır.
Denktaş’a göre eser üzerinde bulunan ve
tartışma konusu olan kitabenin inşa kitabesi olabileceği yönündedir. Çünkü hem
kitabe üzerindeki “153” (1740) tarihi hem
de stil kritik yoluyla yapılan tarihlendirme, bu çeşmenin XVIII. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olabileceği yönündedir.
Kitabe üzerindeki H 1153 ( M 1740) tarihi
de XVIII. yüzyılın ilk yarısına tekabül
etmektedir. Bu çeşme, Lâle Devri’nde
başta bulunan ve 1730 yılında ölen Sultan
III. Ahmed adına, muhtemelen ölümünden 10 yıl sonra yaptırılmış olmalıdır.
İnşa kitabesinin altında bulunan ve sol alt
köşesi kısmen tahrip olan kitabe metninden de anlaşılacağı üzere harap olmuş
bir çeşmenin tamir kitabesidir. H 1335
(M 1916) tarihli bu kitabe, bulunduğu yer
nedeniyle tartışma konusu olmuştur.
Muhtemelen 1916 yılında Matra Sokağı
Çeşmesi’nde yapılan onarımlardan sonra
bu onarımı belgelemek için bugün bulunduğu “C” kıvrımının içerisine zorlanarak
konulmuştur. 1916 yılında onarılan
çeşme daha sonraki tarihlerde de elden
geçirilmiştir. En son yapılan onarımlar
esnasında çeşme nişi içerisinde bulunan
sekiler ile su yalağı yerlerinden sökülerek
bunların yerlerine betondan yalak ve
sekiler yapılmıştır. Yine yapılan son onarımlar sırasında ayna taşının alt kısmı ile
kemerin oturduğu yanlardaki duvarların
ön kısımları betonla sıvanmıştır.
Kaynakça: Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri 1987, s. 42; Denktaş, Su Yapıları,
s. 83-86; Özbek - Arslan, KTKVE, s. 578-580.
ASLI SAĞIROĞLU ARSLAN

MAZAKA bk. KAYSERİ
MAZAKA YAYINCILIK
2005 yılında Bora Çelik tarafından Kayseri’de kurulan Mazaka Yayıncılığın edi-

törlüğünü araştırmacı İrfan Birol yapmaktadır. Mazaka Yayıncılık Kayseri’nin
dünü, bugünü ve yarınıyla çok yakından
ilgilenmektedir. Bu sebeple gidebildiği
kadar Kayseri’nin tarihî derinliklerine
inmiş, beş bine yakın röportaj ve araştırmayla bugünü fotoğraflamış ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı
amaç hâline getirmiştir. Mazaka Yayıncılık aynı zamanda basın-yayın ve iletişim
danışmanlığı konularında da hizmet vermektedir
Yayınları: Salname-Almanak, Murat
Yerlikhan-İrfan Birol (2005-2007); Kayseri Meşhurları, Emir Kalkan-İrfan
Birol-Murat Yerlikhan (Kayseri tarihine
damga vuran önemli isimler bir kitapta
toplanmıştır.) (2006); Kayseri Sofrası, İsmail Evci (Ünlü Kayseri mutfağının
lezzetlerinin gelecek nesillere ulaştırılması sağlanmıştır.) (2007); Kayseri’nin
Ekonomik Durumu, Ahmet Hilmi Kalaç
(2007); Kayseri’den Altın Sözler, Murat
Yerlikhan-İrfan Birol (Kayseri’ye özel
sözler karikatürlerle Türkçe ve İngilizce
olarak
bir
araya
getirilmiştir.)
(2009); Kayseri Hafızası, İrfan
Birol, (2012); Bozkırdaki Fener, Faik
Birol (Eğitime büyük katkıları olan Pazarören Köy Enstitüsü, içinden yetişmiş bir
eğitimcinin sımsıcak anılarıyla bugüne
taşınmıştır.), (2010); 19. Y.y.da Kayseri,
Hüseyin Cömert (Mahalle kayıtları
ile Kayseri’nin bir dönemi aydınlatılmıştır.), (2007); 19. Y.y.da Talas, Hüseyin
Cömert (Monografi, Kayseri’nin tarihî
yerleşim yeri hakkında temel bir eser.),
(2010); Germir, Hüseyin Cömert
(Monografi, Kayseri’nin tarihî yerleşim
yeri hakkında temel bir eser.),
(2014); Mustafa Remzi Bey’in Anıları, Hüseyin Cömert (Anılarla Kayseri’nin
bir dönemi açığa çıkarılmıştır.), (2013);
Hayırseverlerimiz ve Kayseri, İrfan
Birol (Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan bu kitapla Kayseri Kızılayına
hizmetleriyle ve bağışlarıyla büyük katkılarda bulunmuş iki yüz kişinin biyografisi
Kayseri’ye kazandırılmıştır.), (2011);
Boyama ve Saklama, İrfan Birol (Kentin tarihi, turistik ve kültürel değerleri
resmedilerek çocukların boyama yaparken aynı zamanda Kayseri’yi tanımaları
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sağlanmıştır.), (2014); “Atanı Bul Kayseri”, İrfan Birol (IXX. y.y.da yaşamış 50.000’e yakın Kayserilinin bilgileri
arşivlenerek
www.atanibulkayseri.
com adlı web sitesinde yayınlanmış ve
Kayserililerin kökenlerine dair oluşturulan bu veri tabanı Kayserililerin hizmetine sunulmuştur.), (2010).
İRFAN BİROL

MAZIOĞLU, HASİBE
Öğretim üyesi, eski Türk edebiyatı uzmanı (Kayseri / Develi, 21 Mart 1922-Ankara, 24 Nisan 2013). Babası Ahmet Çatbaş, annesi ise Kumru Hanım’dır. Dört
kız, iki erkek kardeşin en küçüğüdür.
Her iki ağabeyi de şiir yazar, büyük ağabeyi saz, küçük ağabeyi de keman çalardı. Üç ablası da okur ve yazardı. Ortanca
abla ut dersleri de almıştı.
1928 Temmuzunda yeni Türk harflerini
öğretmek amacıyla ev kadınları ve okulu
eski yazıyla bitirenlerle okumakta olan
öğrenciler için “Halk Mektepleri” adıyla
kurs açılmıştı. İlkokul ikinci sınıfta olan
küçük ablası ile birlikte altı yaşında bu
kursa giderek okumayı öğrendi. 1929
yılında Merkez İlkokulunda eğitime başladı. 1933’te yaşının küçüklüğü nedeniyle
ortaokula gidebilmesi için mahkeme
kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi
nüfusa 1922 olarak kaydedildi.
Develi Orta Okulunu “pekiyi” derece ile
bitirdi. Burada özellikle edebiyat ile
Fransızca derslerinde çok başarılıydı.
Öğretmeni Makbul Özdil’den üç yıl edebiyat okumuş, bu öğretmenin etkisiyle
daha o yaşlarda iken aruz ve hece ölçüleri ile şiir yazmaya başlamıştı.
Develi’de o yıllarda lise olmadığı için
Kayseri Lisesine girdi ve edebiyat kolundan birincilikle mezun oldu (1940). Aynı
yıl Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptırdı.
Kısa sürede Osmanlıcayı öğrendi. Tatillerde de babası ile birlikte Sadi-i Şirazi’nin
Gülistan’ını okudu. Öğrenciliği sırasında
çok değerli hocalardan eğitim gördü.
Fakat bunlardan özellikle Necmeddin
Halil Onan’ın etkisi fazladır.
Fakülteyi bitirdikten sonra okuduğu
fakültede asistan oldu. “Fuzulî-Hâfız: İki
Şair Arasında Karşılaştırma” konulu
teziyle doktor oldu (1951). “Nedim’in
Divan Şiirine Getirdiği Yenilik” adlı

Hasibe Mazıoğlu öğrencileri ile - 1985 (A. Karaca Arşivi)

teziyle doçent (1955), “Fuzûlî’nin Farsça
Divanı” adlı teziyle de profesörlüğe yükseldi (1962). Ankara Üniversitesi DTCF
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı iken emekliye ayrıldı (1989). Çeşitli
dergilerde ellinin üzerinde bilimsel
makalesi yayınlandı. Ayrıca çeşitli ulusal
ve uluslararası kongrelere katılarak ilgi
çekici bildiriler sundu.
Fırat ve Selçuk Üniversitelerinin FenEdebiyat Fakültelerindeki Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümlerinin kurulmasında da
önemli hizmetleri oldu. Türk Dil Kurumu üyesiydi.
Eski Türk Edebiyatı alanının iyi yetişmiş,
prensipli ve otoriter tavırlarıyla ve yetiştirdiği kıymetli öğrencileriyle ciddi bir
akademisyeniydi. Yaş haddinden emekli
oldu.
Yazıları, makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu tebliğleri ve
kitapları ile sahasında her zaman müracaat edilecek eserler bıraktı.
1948 yılında evlendi ve bu evlilikten bir
oğlu oldu. Eşini 1952 yılında kaybetti.
Eserleri: Fuzûlî – Hâfız: İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma (Ankara 1956);

Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik (Ankara 1957); Fuzûlî, Farsça Divan
(yayınlayan), (Ankara 1962); Fuzûlî’nin
İnsan Olarak Değeri (Ankara 1962);
Tazarruât, (Necati Lugal Armağan’ından ayrı basım), (Ankara 1969); Selçuklular Devrinde Anadolu’da Türk Edebiyatının Başlaması ve Türkçe Yazan
Şairler (Malazgirt Armağanı’ndan” ayrı
basım), (Ankara 1972); Ahmet Fakih,
Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe (yayınlayan), (Ankara 1974); Kanuni’nin Oğlu
Şehzade Bayezid İçin Yapılan Pend-
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Name-i Attar Çevirisi (VII. Türk Tarih
Kongresi, II. cilt”ten ayrı basım), (Ankara
1981); Divan Edebiyatında Hikâye
(Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer
Seyfettin Anma Toplantısı’ndan ayrı
basım), (Ankara 1985); Ahmet Remzi
Akyürek ve Şiirleri (hzl.), (Ankara 1987);
Fuzûlî ve Türkçe Divanı’ndan Seçmeler (Ankara 1986); Nedim (Ankara 1988);
Yahya Kemal’de Eski Şiirin Rüzgârları
(Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya
Kemal Beyatlı’dan ayrı basım), (1994);
Yusuf u Züleyhâ Yazarı Sulı Fakîh’in
Adı Sorunu (2003); Eski Türk Edebiyatı Makaleleri (Ankara 2009).
Kaynakça: Journal of Turkish Studies (Türk-

lük Bilgisi Araştırmaları) 21 (1977); Mine

Mengi, “Hocamız Hasibe Mazıoğlu”, a.g.e,. s.
XI-XII; Günümüz Türkiyesi’nde Kim Kimdir

(2000), 2000, s. 498; Işık, TEKAA, s. 2424,
Gürlek, DŞY, s. 219-222; Mesut Çetintaş, “Prof.
Dr. Hasibe Mazıoğlu ile Söyleşi”, Türk Dili
dergisi, Ağustos 2004.
KADİR ÖZDAMARLAR

MECMUA-İ EŞ’ÂRLAR (ŞİİR
MECMUALARI)
Geçmişten günümüze Kayseri’de ilim ve
ticaretin yanı sıra şiir sanatının da ilgi
gördüğünü gösteren, çeşitli şahıslar tarafından oluşturulmuş eski harfli şiir antolojileri. “Cönk” mantığıyla hazırlanmış
olan bu antolojiler “mecmua” adıyla anılmıştır. Kayseri’de sanat erbabından günümüze ulaşan en eski tarihli şiir mecmuası
“Ahmed Fatih Efendi Mecmuası” olarak
bilinir. Bu mecmua, yaklaşık 1751 tarihinde oluşturulmaya başlanmış görünmektedir. En yeni tarihlisi ise 1900 başlarında
oluşturulmaya başlanan Başkâtipzâde
Ragıp Güven Mecmuası’dır.
Ahmet Emin Güven* tarafından dikkat
çekilmiş ve tanıtılmış bulunan bu mecmuaların adları ve muhtevaları şöyledir:
Ahmed Fatih Efendi Mecmuası
Tarihen eldeki en eski mecmuadır. 11x19
cm ölçülerinde, 234 yapraktan oluşan
meşin ciltli mecmua farklı yazı tarzlarıyla
yazılmış; baştan beş, sondan ise bilinmeyen miktarda yaprak yırtılmıştır. Muhtevasından hareketle H 1165 (M 1751) yılında yazılmaya başlandığı fakat Ahmed
Fatih Efendi’nin satın almasından daha

önceki tarihlere kadar gittiği anlaşılan
eser, Kayseri ve genel kültürümüzle ilgili
çok değerli bilgiler vermektedir. Bu mecmuada Nedim, Nâbî, Fitnat vs. gibi tanınmış şairlerin yanı sıra ve “Niğde Borî
Fethî” gibi özellikle tanıtılmış şairler
haricinde biyografileri bilinen Hüsnî*,
Hasîb*, Lebîb*, Râşid*, Belîğ*, Vehbî* gibi
Kayserili şairler, Kayserili oldukları
kesinlik kazanmayan Kadrî*, Azîzî,
Remzî*, Zuhûrî, Meşâmî, Âlî, Yahyâ,
Nesîmî, Âlim*, Cânibî ve Azmî gibi şairler bulunmaktadır.
Mehmed Said* “Şeyh Nakşibendî” Efendi’nin
Mecmuası
Mecmua küçük boyutlu, meşin ciltli,
yazıları yazarlarına özgü kırma olduğundan kolay okunamayan, basit tezhipli,
çift sütun yazmalı sahifelerden oluşmaktadır. Said Efendi’nin vefat tarihi H 1257
(M 1841) olduğuna göre mecmua da bu
civarda kaleme alınmıştır. Baş tarafında
mecmua kâğıdı karakterinden ayrı karakterde ve sonradan eklenmiş dört sahifede, 1911 yılında Hacı Enver Efendi’den
sonra Kayseri müftüsü olan Göncüzâde
Ahmed Remzî* Efendi’nin bir tanıtım
yazısı vardır. Mecmuada alıntıları yazmış
olan Ahmed Âkif Efendi’nin kimliğinin
ve İzzet, Vânî, Perdâyî, Kâtibî, Abdî gibi
şairlerin şiirlerinin tanıtıldığı müfred,
kıt’a, mısra, beyit ve benzeri manzumelere de yer verilmiştir.
Gavremzâde Şeyh İbrâhim Efendi’nin Mecmuası
Bu mecmua 22x15 cm ölçülerinde, 720
sahife numarası konmuş, kalınca bir defter şeklindedir. Her harften sonra -başka
örnekler de yazılır düşüncesiyle olsa
gerek- bir miktar boş sayfa bırakılmıştır.
260 sahifesi yazılıdır. Kayseri yöresel
kültürü ile ilgili çok değerli bilgiler içerdiği gibi kendi gazel, kaside, manzum
tarih vs.leri ile tanınmış birçok şairden de
alıntılar yapılmış, kendi el yazısı ile kaleme alınmış bir “mecmua-i eş’âr”dır.
Hisarcıklızâde Nâil Efendi*’nin Mecmuası
Orta boy, beyaz çizgisiz sayfalı defter
şeklindedir. Şair daha 16 yaşında iken
okunaklı fakat pek düzgün olmayan el
yazısı ile yazmaya başlamış ve vefatına
kadar devam etmiştir. (H 1303/ M
1885/6) pek değerli olan bu belge sonra-
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dan iyi muhafaza edilememiş, çok yerleri
karalanmış ve bazı sayfaları yırtılmıştır.
Hâlen torunu Salim Müftüoğlu’ndadır.
Emîn Efendi’nin (Zıllîzâde) Mecmuası
Kaptan-ı Deryâ Kayserili Ahmed Paşa’nın mühürdârı (sır kâtibi-özel kalem
müdürü) olan şair Emîn Efendi’nin kendi
el yazısı ile tuttuğu bir mecmuadır. İçinde
Sünbülzâde Vehbî, Fuzûlî, Râgıp Paşa,
Vâsıf, Fehîm, Hilmî-yi Trabzonî, Surûrî,
Nedîm, Rızâ, Nef’î, Kânî, Sâmî,
Gavremzâde Şeyhî, Rûhî, Fitnat, Sıtkî,
Dertli, Nâbî, Hilmî-i Kayserî, Râsih,
Şeyh Gâlib, Âlim, Pertev, Kerîmî, Necmî,
Hengâmî, Zihnî, Emrâh, Nûrî, Âsım,
İsmet, Gafûrî ve Neş’et’ten gazeller
bulunmaktadır.
Ahmed Remzî Efendi’nin Mecmuası
Ahmed Remzî Dede*’nin basılmış birçok
eseri yanında, Millî Kütüphanede İbni
Sînâ Yazma Eserler Bölümü FB.415
No’da kayıtlı, kare çizgili ve normal
boyutlu bir defter olarak sabit kalemle
yazılmış, kendi el yazması mecmuasıdır.
Farsça şiirlerini de kapsayan bu mecmuadaki şiirlerden bir kısmı, Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu* tarafından hazırlanıp
yayımlanan Ahmed Remzi Akyürek ve
Şiirleri (Ankara 1987) adlı kitapta da
bulunmaktadır.
Süleyman Fevzî Efendi’nin Mecmuası
Bu zat, şair Nâil (Hisarcıklı-zâde) Efendi’nin torunudur. Kendi şiirleri ile beraber özellikle Hisarcıklı-zâdeler ve bazı
Kayserili şâirlerden manzûmeleri topladığı bir mecmuadır.
Ahmet Şükrü (Esen*) Bey’in Mecmuası
Ahmet Şükrü Bey’in mecmuasında, Kul
Abdî, Abdullah, Abdurrahman, Âcizî,
Afşar Kozanoğlu, Âgehî, Ahmed “Âşık
Bey”, Âhû “Kerimoğlu” Âkif, Ali “Derviş
Öksüz”, Âşık, Aşkî, Avnî, Âyet, Aziz
“Çopur”, Azmî, Azmî Bekir, Bahârî,
Behcetî, Bahrî, Behrî, Benâmî, Beyânî,
Beyoğlu “Elbeyoğlu”, Bezmî, Budalâ,
Büryânî, Cehdî, Celâlî, Cemâlî, Ceyhûnî,
Coşkunî, Cüdâyî, Çakanoz, Çelebi,
Çeşmî, Dadaloğlu, Dâvûd “Dadaloğlu”,
Dehrî, Deli Boran, Deli Muslu, Mahmud
“Demirci”, Demircioğlu, Dertli, Pîr Sultan ve Derviş Velî gibi halk âşıklarına âit

çeşitli sayıda şiir ile Arzu ile Kamber,
Beyoğlu, Demircioğlu “Köroğlu”, Elbeyoğlu, Elbendi, Elbeylioğlu, Garîb, Gündeşlioğlu, Karacaoğlan, Kerem, Kozanoğlu “Âşık Ömer”, Köroğlu, Necîb,
Reyhanlı Senem, Sürmelibey, Tâhir ile
Zühre ve Yaralı Mahmud hikâyeleri
bulunmaktadır. Ayrıca, Derviş Ali, Derviş Halil, Derviş Hüseyin, Devrânî,
Dildârî, Duran, Edib, Efkârî, Elbendi,
Elfâzî, Emin “Zıllîzâde”, Emînî, Emir
“Kul”, Emrâh, Emrâh “Erzurumlu”,
Erbâbî, Ensârî, Fahrî, Fâ’ik, Fakîr, Fakîrî,
Farkî, Fatma “Âşık”, Fedâyî, Fehmî,
Fennî, Feryâdî, Fethî “Ürgüplü”, Fevrî,
Fevzî, Feyyâzî, Figânî, Fikrî, Gafûrî,
Gâlib, Gamlı, Ganioğlu, Garib-Suhte,
Gaybî, Gayretî, Gedâyî “Tokatlı”, Gevherî, Gevheroğlu, Gülşenî, Habib, Hacı
Bayram, Hâfız, Hâkî, Hâkim, Hakkî,
Hâlik “Kul”, Hamdî, Hamza “Seyyid”,
Harâbî, Harbî, Harârî, Hasan, Hasan
Baba, Hasan Dede, Hasârî, Hasbî, Hatâyî,
Haydar, Hayâlî, Hekîm “Serkis”, Hezârî,
Hıfzî, Hicâzî, Hicrânî, Hicrî, Hilmî,
Himmetî, Himmetî “Kul”, Hüdâyî,
Hulûsî, Hükmî, Hümâyî, Hüseyin “Âşık”,
Hüsnî, Hüsnî “Yozgatlı Keşşafzâde”,
İbrâhim “Oğlanlar Şeyhi”, İbrahim “Kayserili”, İbrahim “Kürt”, İhfâî, İkrârî,
İlhâmî, İmirze “İmirzelioğlu”, İrfânî,
İrfânî “İrfan”, İrşâdî, Islâhî, İsmâil, İsmet,
Kadir “Âşık”, Kadrî, Kâmil, Karacaoğlan, Karârî, Kâtib Osmân, Kâtibî, Kaytancı Fakı, Kâzım, Kel Firâgî, Kemâlî,
Kemterî, Kenzî, Kerîmî, Kerimoğlu,
Keşfî, Kılınçoğlu, Kuddusî, Kul Âşık, Kul
Emîn, Kul Mahmud, Kul Mehmed, Kul
Muharrem, Kul Murtaza, Kul Mustafa,
Kuloğlu, Kul Öksüz, Kul Niyâzî, Kul
Velî, Kul Yûsuf, Kul Zarîf, Kurbânî,
Kusûrî, Küçük Osmân “Âşık”, Leylî,
Lisânî, Lütfî, Mahcûbî, Mahfî “Ürgüplü”,
Mahvî, Mahdûmî, Mahzûnî, Mâilî,
Maksûdî, Ma’lûmî “Muallim”, Masharî,
Mazlûmî, Mazlumoğlu, Mecbûrî,
Mecnûn, Meftûnî, Memdûhî, Merâmî,
Mercânî “Germirli”, Mestî, Mevcî,
Mevzûnî, Meydânî, Meylî, Micmerî
“Erzurumlu”, Midhat, Mir’atî, Mîrzâde,
Muhlis, Murad, Mûsâ, Nâmî, Nâcî,
Nadîrî, Nâzî, Nazîfî “Nazîf Ağa”, Nâzım
Paşa, Nâzirî, Nazmî, Necîb, Nedîm,
Nesîmî, Neslî, Nihânî, Niyâzî “Tabîb”,
Nûrî “Tokatlı Divlekzâde”, Nûrî “Hâfız”,
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Nutkî, Nüzhet, Osmân “Âşık”, Ömer
“Âşık”, Paralak, Perîşânî, Pervâne, Pîrî,
Pîr Sutân, Rabtî, Ra’dî, Râgıb, Rahîm,
Rahmî, Râşid, Ratbî, Razî, Reftârî, Remzî,
Ressâmî, Revâyî, Rif’at, Rızâ, Ruhsâtî,
Rummânî, Rûzî “Kayserili”, Rüşdî “Kayserili”, Sâbitî, Sabrî, Sadâyî, Sâdık
“Sâdıkî”, Sa’dî, Sâfî, Sa’îd “Seyyid”, Sâ’il
“Sa’iloğlu”, Sâkî, Salih, Satılmış, Savnî,
Saydî, Sefil Halık, Sefil Emrâh, Selîsî,
Serdârî “Serdaroğlu”, Serkis “Hekim”,
Sertâcî, Sevdâyî, Seyfî, Seyyid Hamza,
Seyyid Osmân, Seyyid Siyâsî, Seyrânî,
Seyrî, Seyyâhî “Siyâhî”, Seyyârî, Sıdkî,
Sinânî, Suphî, Sûzî, Sükûtî, Süleymân
“Emir”, Sümmânî, Sürûrî, Şa’bânî, Şakirî,
Şazî “Şadî”, Şem’î, Şenlik, Şer’î, Şerîfî,
Şevket, Şevkî, Şeydâyî, Şeyhî, Şirârî,
Şi’rîn, Şirvanlı, Şükrî, Şükrî “Ahmed
Şükrü Esen”, Şütûrî, Tabi’î, Taceddinoğlu, Tahîrî, Tâlibî, Tarîkî, Tayyârî, Tevfîk,
Topal Molla, Türâbî, Ulvî, Ülfetî, Üryânî,
Üçgözoğlu, Vahdetî, Vâsıf, Vecdî, Vehbî,
Veled Çelebi, Kul Velî, Veziroğlu, Yahyâ,
Yazıcıoğlu, Yektâyî, Yesârî, Yûnus,
Yûsuf, Za’ifî, Zahmî, Zarîf, Zarî, Zekî,
Zemînî, Zevâlî, Zeyneb, Bayburtlu Zihnî,
Zikrî, Zıllî ve Zülâlî gibi birçok şairden
bir hayli şiir bulunmaktadır.
Fahri Bilge’nin Mecmuaları*
Fahri Bilge, sonradan tashih ve tertibi
yapılmak üzere müsvedde hâlinde üç
ayrı mecmua meydana getirmiştir. Bu
mecmualar Millî Kütüphane İbni Sina
Yazma Eserler Bölümü FB.426-430-513
No.da kayıtlıdır. Ayrıca bir mecmuası da
Millî Kütüphane’ye intikal etmemiş, oğlu
Aydın Bilge’de kalmıştır.
Fahri Bilge’nin mecmuaları tamamen
Kayseri ve Kayseri yöresi kültürel araştırmalarını ihtiva etmektedir. Bilhassa yöre
yaşantısı, âdetleri, edebî yönü araştırılmış, yüzlerce şairden bahsedilmiş, eserlerinden örnekler verilmiştir. Millî
Kütüphanede bulunan mecmualar, kurşun kalemle ve işlek bir yazı ile kaleme
alınmıştır. Nûrî, Himmetî, Sûretî, Gedayî,
Sâmî, Dehrî, Emrah, Dertlî, Leylâ, Râgıp,
Fenârî, Nişâtî, Hayrânî, Hüdâyî, Sıdkî,
Devrî, Hayâtî, Kemâlî, Şifâî, Mazlûmî,
Mir’atî, Sevdâyî, Şem’î, Âgahî, Zihnî,
Figânî, Cehdî, Şakirî, Kader Hasan Ağa,
Kayserili Kul Mehmed, Avşarlı Kul Mustafa, Mehcûbî Baba, Pıanarbaşlı Şâzî ve

daha niceleri bu mecmualarda yer almış,
çokları Kayseri yöresi şairleridir.
Râgıp Güven “Başkâtipzâde”nin Mecmuası
1889 tarihinde Kayseri’de doğmuş olan
Râgıp Bey, Kayseri kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapmış, bunları da üç ayrı
mecmua ile bir dosya muhteviyatı oluşturacak kadar yazılı perakende evrakta toplamıştır.
Mecmualardan ilkini kısa Kayseri tarihine, han, hamam, mescit, medrese ve eski
yapıları ile kendi hayatını (çocukluğu,
öğrenimi, İstanbul yüksek tahsil dönemi,
askerlik, harp, esaret anıları vs.) ailesini
ve yakınları olan şairleri tanıtmaya hasretmiştir. Şair Hüsnî, Hakkî, Enver*,
Kâmî, Emîn, Rüşdî b.g biyografilerine ve
eserlerinden örneklere bu mecmua
yoluyla ulaşılmıştır.
İkincisini liseyi bitirdiği zamanlarda
“Usûl-i Kitâbet” öğrenmek maksadıyla,
stajyer olarak devam ettiği merhum
Ahmed Nazif Efendi*’nin Mir’ât-ı Kayseriyye ve Meşâhîr-i Kayseriyye adlı
eserlerindeki yöresel kültür değerlerinde
vâki eksiklikleri tamamlamak kasdıyla
meydana getirmiştir. Bilhassa Kayseri’nin bilimsel yapısını aksettiren değerleri
araştırmış, şahıslar ve eserleri, biyografileri, hakkında ulaştığı bilgileri, birçoğuna
kaynaklar vererek bir kısmını da kendi
bilgilerine dayandırarak bu mecmuada
aktarmıştır.
Üçüncüsünü ise tamamen Kayserili olan
ailelerin şecerelerine (soyağacı) ayırmış,
Şeyh İbrâhim-i Tennûrî*’den (XV. y.y.
başları) itibaren kendi zamanına kadar
(1949-50), Şeyh İbrâhim-i Tennûrî
soyundan gelen dağılımı ve diğerlerini,
vakıfnameler, siciller, resmî kayıtlar, özel
mecmualar vs.ye dayanarak tespit etmiş,
çok az da olsa yanlarında kısa bilgiler
vermiştir. Ahmet Emin Güven tarafından
emaneti şahsımıza bırakılan bu mecmuayı şöyle tavsif etmek mümkündür:
“Şirazesi dağılmış, sırt kısmı olmayan
siyah, ince mukavva bir cilt içerisinde
açık krem, çizgili, kalınca kâğıda yazılan
mecmua 14x20,5-14x20,5 cm ebadında,
toplam 143 varaktır. Mecmuanın muhtelif yerlerinde olmak üzere yaklaşık 30-35
varak boştur. Varak numaraları günümüz rakamlarıyla yazılmış, diğer kısımlarda ise genellikle rik’a hattı, deftere
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sonradan eklenen bazı muhtelif
kâğıtlarda da ta’lik ve nesih hatlar kullanılmıştır.
Mecmuanın varak numarası verilmeyen
ilk iki sayfası ve 1a’nın yarısında fihrist yer
almaktadır. Bu fihristte Esâmî-yi Meşâhir
başlığı altında “Mecdüddîn Efendi Hazretleri, ‘Abdülmuhsin Efendi* Hazretleri,
Dâvûd-ı Kayserî* Hazretleri, Şeyh
Hâmid-i Kayserî* Hazretleri, Sultân
Cemâlüddin ve Ak Baba, Seyyid
Burhânüddîn* Hazretleri, Seyyid Zeynel
‘Âbidîn* Hazretleri, Şeyh İbrâhîm-i Tennûrî Hazretleri, Necmüddîn-i ‘İmâd,
Şeyh Tâcüddîn İbrâhîm*, Halil Paşa*,
Dilâver Paşa*, Küçük Hasan Paşa*, ‘Ali
Tennûrî Efendi, Muhammed Remzî
Efendi*, Sâdık Baba Hazretleri” gibi 100
isim bulunmaktadır.
Fihristte yer alan bu isimlerin temel özelliği ya Kayserili olmaları ya da Kayseri’de
bulunmuş veya yaşamış olmalarıdır. Bu
isimler içerisinde âlim, müftü, şeyh,
müderris, hoca, paşa gibi muhtelif sınıflardan insanlar yer almaktadır. Mecmua
da zaten bu kişilerin hayatlarını, eserlerini, varsa, manzumelerinden örnekleri
içermektedir. Bu özelliğiyle mecmua
biyografik bir eser yani bir nevi tezkire
hüviyeti taşımaktadır. Şahıslar tanıtılırken öncelikle nereli olduğu, Kayseri’ye
sonradan geldiyse nereden geldiği, Kayserili ise hangi aileden olduğu, ne zaman
doğduğu, kimlerden ilim tahsil ettiği,
mesleği ve hangi vazifelerde bulunduğu,
ölüm tarihi ve yeri, biliniyorsa kabrinin
nerde olduğu gibi ana hatlarıyla bilgi
verilir. Akabinde eğer tanıtılan ismin
şairlik yönü varsa şiirlerinden bazı örnekler sunulur. Mecmuada yer alan bu şiirlerin büyük çoğunluğu aruzla yazılmıştır.
Hatta hakkında bilgi verilen bir müftü
efendiye manzum olarak yöneltilen bir
sualin manzum fetvası da bulunmaktadır.
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar.
ATABEY KILIÇ

MED VE PERS EGEMENLİĞİ DÖNEMİ
Persler tarafından “Kayânîler” olarak
adlandırılan Orta Asya kökenli Medler
İÖ 1800’lerden itibaren İran coğrafyasına hâkim olmuştur. İÖ VI. yüzyıl sonlarında Asur İmparatorluğu Babil ve Medler arasında paylaşılmış; Mezopotamya
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Bünyan civarında bulunan ve Anadolu’nun Greko-Pers Devri’ne ait kireç
taşından yapılmış, üzerinde kürk başlıklı ve uzun mantolu ve ellerinde kutsal
dallardan demetler tutan rahip kabartmaları bulunan ateş sunağı. Hâlen
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir (Kayseri Taşınmaz Kültür
Varlıkları Envanteri - Cilt 1)

Babillilerin, Kızılırmak’a kadar olan Anadolu toprakları Medlerin eline geçmiş ve
Önasya’nın siyasi yapısı değişmiştir. İÖ
590’larda Kuzey Kapadokya, Medlerin
elinde bulunuyordu.
Lidyalılar, Medlerle Kızılırmak yöresinde karşılaştıkları esnada güneş tutulması
üzerine bu olayı ilahî bir ihtar sayarak
antlaşma yapmışlar ve aralarında akrabalık tesis etmişlerdir. Miletli Thales bu
güneş tutulması olayını doğru olarak tahmin etmiştir (İÖ 28 Mayıs 585).
İÖ 550 yılında İran’da Parsua eyaleti
valisi olan Kyros, Med kralına karşı ayaklanarak onu yenmiş ve böylece İran’da
Akhaimenid Hanedanı iş başına gelmiştir. Anadolu’da Kızılırmak’a kadar olan
bölge bu defa Pers hâkimiyetine girdi ve
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Persler Anadolu’yu Lidyalılarla paylaşmaya başladılar. Lidya ordusu
Kızılırmak’ı aşarak Peteria kentine vardı.
Pers Kralı Kyros ise İÖ 547 yılı baharında
Kızılırmak’ı geçti. Bu sırada Kapadokya,
Aribaios adında bir kralın yönetiminde
bulunuyordu. Aribaios, Lidya Kralı
Kroisos’un yanında yer alarak ona 8000
süvari ve 40.000 piyade asker sağladı.
İki ordu arasında üç ay süren savaştan bir
sonuç alınamayınca Lidya Kralı kışı
geçirmek üzere başkenti Sardes’e döndü.
Onu izleyen Pers Kralı Kyros İÖ 547
sonbaharında Sardes’i ele geçirip Lidya
Devleti’ne son verdi. İÖ 547 yılını
Sardes’te geçiren Kros, ertesi yıl buradan
Babil’e dönerken büyük Frigya ile Kapadokya bölgesine boyun eğdirmiş ve Pers
ülkesi satraplarca yönetildiğinden Kapadokya bölgesine satrap olarak Artabas’ı
görevlendirmiştir. Ancak Anadolu’nun
bu şekilde satraplarca yönetilmesi halkın
tepkisine neden olmuş ve Büyük Dareios
İmparatorluğu 20 vergi bölgesine ayrılmıştır. Bu düzenlemede Kapadokya bölgesi vergi yönünden Daskyleion satraplığına bağlanmıştır. Buna rağmen Kapadokya’nın ayrı bir satraplık olarak da
varlığını sürdürmüş olduğu anlaşılır.
Büyük Dareios’un İskit Seferi sırasında
Kapadokya’nın başında Ariaramnes
adında bir satrap bulunuyordu. Bu tarihlerde satraplığın merkezinin Mazaka olacağı belirtilerek başkent bir süre
Gaziura’ya (Turhal) taşınmış olsa da sosyal ve ekonomik yönden Mazaka’nın her
zaman önemini koruduğu belirtilir.
İÖ V. yüzyıl sonlarında Kapadokya satraplığının başında Mithridates bulunuyordu. Onu Anaphas, Kamisares ve Sysinas adlı baba-oğul yöneticiler izlemişlerdir. Böylece IV. yüzyıl ortalarında Kapadokya satraplığı bir hanedan elinde kalmıştır. Pers Kralı Artakserkses Menemon
(İÖ 404-359) zamanında satrap olan
Datames, İÖ 370 tarihinde bir Kapadokya devleti kurmak maksadıyla ayaklanmış ve satraplığın sınırlarını güneye
doğru genişletmiştir. Ancak ayaklanma
İÖ 362 yılında bastırılarak Datames
öldürülmüş ve yerine babasına ihanet
eden Sysinas atanmıştır. Kuzeyde Karadeniz kıyılarına kadar uzanan büyük bir
eyalet olan Kapadokya, İÖ 360 tarihinde

ikiye bölünerek kuzeydeki kısma Pontus
adı verilmiştir. Bu bölünmede Mazaka,
güneydeki Kapadokya bölgesinde yer
almıştır. Kapadokya adını ilk kullananların Persler olduklarını Heredot söylemektedir. Persçede “Katpatuka” adı verilen bu bölge İran’a benziyordu ve uçsuz
bucaksız çayırlarıyla at yetiştirilmesine
elverişli olduğundan Perslerin bölgeye
göçlerine neden olmuştu. Anadolu’ya
getirilen çok sayıda zengin ve soylu Perslilerden bir kısmı Kapadokya bölgesine
yerleştirildi. Bunlardan en önemlileri ise
İÖ 302’den sonra yarım asır bölgeyi
yöneten Mithridates ailesi ve İÖ VI. yüzyıldan itibaren bölgede etkili olan ve satraplık da yapan Ariaramnes ailelesiydi.
Kapadokya bölgesinde Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağı’ndan akan lavlar ve
Acıgöl patlama çukurunun etrafında ve
başka yerlerde oluşan volkanik yapı ateş
kültüne sahip olan Persleri oldukça cezbetmiş ve Magus (ateş yakıcı) adı verilen
pek çok rahip bölgeye yerleşmiştir. Yerli
halk Perslerin inancını, kültürünü benimseyerek uzun süre bu kültürü devam
ettirmiştir. Kayseri’nin Bünyan ilçesinde
bulunan bir ateş sunağı üzerinde kürk
başlıklı ve uzun mantolu ve ellerinde
kutsal dallardan demetler tutan rahip
kabartmaları görülür. Ateş kültü rahipleri, bölgede Hristiyanlığın yayılışından
sonra da geleneklerine bağlı kalmışlardır.
Kaynakça: N. Baydur, Kültepe ve Kayseri
Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 1970, s.
89-90; M. Bayraktar, Bilinmeyen Bir Türk
Ulusu Kayânîler, Konya 2012, s. 151; M. Özsait,
“Anadolu’da Med ve Pers Egemenliği”, Anadolu
Uygarlıkları Ansiklopedisi, C. II, İstanbul
1982, s. 235-362; V. Sevin, “İÖ I. Binyıl Demir
Çağı”, Kapadokya, İstanbul 1998, s. 173-190.
HASAN ALİ ŞAHİN

MEDRESE DERGİSİ
İlk sayısı, kendilerini ‘İbn-i Arabî muhipleri’ olarak adlandıran bir grup tarafından, İbn-i Arabî düşünce/idrak/ bakış
tarzını merkeze alan bir anlayışla, sanat/
kültür/edebiyat dergisi olarak MartNisan 2014 tarihinde Kayseri’de yayımlanmaya başlandı. İki aylık periyotlarla
çıkan derginin beşinci sayısı yayınlandı
(2015).
Suret-i Âlem Fotoğraf ve Sinema Sanatı
Derneği çatısı altında yayınlanan dergi-
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nin genel yayın yönetmeni Mansur Tuncay Taşcı’dır.
Yayın kurulunu Aydın Karakimseli, Mehmet Çetinkaya, Mustafa İbakorkmaz, Dursun Çiçek, Yusuf Kartal, Tamer Avcı,
Mehmet Torun, Murat Banuş, Metin Şimşek, Vedat Önal, Faruk Koç’un oluşturduğu dergi, İslam tasavvuf tarihinde “Ekberî”
ekol olarak da bilinen İbn-i Arabî ekolünü
meraklılarına ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda telif ve tercüme yazılar yayınlayan derginin yazarları
arasında Cezayirli Ekberî kolun temsilcisi
Şâzeli Şeyhi Muhaddis-Müfessir Abdü’lBaki Miftah, Sakarya Ün. İlahiyat Fak.
hocası Ekberî ekol mensubu, mutasavvıf,
muhaddis Ali Vasfi Kurt, Kars Ebu’l
Hasan Harakâni Vakfı Başkanı, Harakâni
Hazretleri’nin varisi Yavuz Selim Uzgur
gibi geleneksel öğretiyi devam ettiren
yazarlar ile Büyük Doğu ekolünün önemli
temsilcisi Ali Biraderoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphane müdürlüğünden emekli Aydın Karakimseli’nin yanında derginin sürekli yazarları şunlardır:
Dursun Çiçek, Mehmet Torun, Kani
Çınar, Bülent Söyleyici, Vedat Önal, Mustafa İbakorkmaz, Muhammed Fazıl Himmetoğlu ve Mansur Tuncay Taşcı.
MEHMET AYMAN

MEDRESELER bk. EĞİTİM
MEHMED ALİ EFENDİ HOCA
Müderris, müftü, kadı (Kayseri,
1877-Kayseri, 1945). Babası Kavaflar Çarşısı Şeyhi Bekir Efendi’dir. İlk tahsilini
mahalle mektebinde yaptı. Yüksek tahsilini Düvenönü’ndeki Zekeriya Efendi
Medresesinde, zamanın uleması Hamurculuzade Osman Efendi’den ve arkasından Hacı Derviş Efendi Hoca’dan ders
alarak tamamlamıştır. Sonrasında Melik
Gazi Medresesinde ve Cami-i Kebir’de
uzun seneler müderrislik yaptı, pek çok
din adamı yetiştirdi. Aynı zamanda
Cami-i Kebir’de imam ve hatiplik görevi
de ifa etti. Daha sonra Boyabat’ta müftülük ve kadılık görevlerinde bulundu. Kayseri, Zincidere’deki Darülmuallimînde
ulûm-ı diniye öğretmenliği yaptı. Kuvvetli ve tesirli hitabetiyle ünlüydü. Yaşadığı
sürece batıl inançların yegâne düşmanı
oldu. Dinî hükümleri daima ilmî şekilde
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değerlendirdi, irşatta bulundu. Millî
Mücadele’de ve millî kalkınmayı temin
hususunda etkin hizmetleri oldu. Uzun
seneler Kayseri Lala Paşa Camii hatipliği
yaptı. Bu görevi esnasında Kayseri’de
vefat etti. Kabri, Belediye Şehir Mezarlığı’nda, gasilhane yakınındadır.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, İstanbul 1972, s.
77-78.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED ÂLİM EFENDİ bk.
EYNİHANZADE ÂLİM EFENDİ
MEHMED ÂSAF
Kayseri mutasarrıfı, şair (İstanbul,
1875-Ankara, 1930). Beşiktaş Askerî Rüştiyesinde okudu. Mülkiye Mektebini
bitirdi (1893). Sivas, Kastamonu, Muğla
Liselerinde öğretmenlik; Serez, Biga,
Manisa Liselerinde müdürlük yaptı.
1900 yılında yöneticilik mesleğine girerek çeşitli ilçelerde kaymakamlıkta
bulundu. Bir süre mektupçuluk, daha
sonra Genc, Siirt, Kozan, Afyon, Niğde,
Kayseri gibi yerlerde mutasarrıflık yaptı.
Danıştay üyesiyken vefat etti. I. Dünya
Savaşı ve Millî Mücadele’de yaptığı hizmetlerden dolayı madalya almıştır. Şiirleri basılmamıştır.
Eserleri: Muallimsiz Almanca Öğren-

Mehmed Âsaf

mek İçin En Kolay ve En Yeni Usûl

(1916); Elmas Elifba (1917); Yeni Usûl
Eşya Dersleri (1917).
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. III, s.
527; TDEA, C. VI, s. 198.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED BAHRİ EFENDİ
Müderris (Kayseri, 1840-Şile, 1895).
Medresede okumuş, müellif ulemadan
Kilisli Abdullah Nurî Efendi’den icazet
almıştır (1864). Vakıf tahsisatından Çorlu
kazasında öğretimle meşgulken Çorlu
kazası müftülüğüne tayin olunmuştur
(1873). Sonrasında Mihaliççik naibi
(1882), Hareket-i Hâric (Süleymaniye
Medresesindeki eğitim silsilesinin ikinci
mertebesinde bulunan müderris), Dârü’lHadîs-i Edirne müderrisliği (1883) görevlerine terfi ettirilmiştir. Nallıhan (R 1302
/ M 1886/1887 ), Siret (Sert) (R 1305 / M
1889/1890), İpek (R 1308 / M 1892/1893),
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Şile kazası (R 1310 / M 1894/1895 ) niyabetine (kadı vekilliği) tayin olunmuştur.
Kaynakça: Albayrak, SDOU, C. III, s. 128.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED ÇELEBİ (NAZLI)
Baş defterdar (?-1546). Kayserilidir.
Babası Ahmed Çelebi’dir. Okuyup yazacak kadar bir tahsil gördükten sonra
Bâb-ı Defrerîye girdi. Resmî vazifesini ifa
ederken meşhur hattat Şeyh Hamdullah
Efendi’den hat dersleri alarak meslektaşları arasında sivrildi. Bu sayede derece
derece yükselerek nihayet İbrahim Paşa’nın öldürülüp Ayas Paşa’nın sadaret
makamına getirilişinden sonra başdefterdar oldu (1535).
Eyüp’te, yaptırdığı cami haziresinde
gömülüdür. Bu camiden başka avlusunda
bir medrese ve bir de mektep yaptırmıştır.
Kaynakça: Ayhan Öztürk, “Osmanlı Devleti
Hizmetindeki Kayserililer”, KYTSB 1, s. 272; M.
Süreyya, SO2, C. III, s. 986.
SELMA GÜNAYDIN

Bu görevden istifa etti (1882). Geçici
görevle dört ay Balıkesir Aşar Müfettişliğinde bulundu (1882). Aynı yıl Gönen,
İvrindi (1884) Nahiyeleri Müdürlüklerine
atandı. 3. sınıf kaymakamlığa terfi ederek
Mecidiye kazası kaymakamlığına atandı
(1885). Azledildi (1887). Ankara valiliğince Avanos kazası kaymakamlığında
görevlendirildi (Mayıs-Aralık 1887). İkinci sınıf kaymakamlığa terfi ederek Boğazlıyan (1889), Çubuk-Âbâd (1892), Akdağ,
Mihalıçcık (1893), Keskin (1895),
Yabanâbâd (Kızılcahamam, 1902) kaymakamlıklarına getirildi. Bu görevden
azledilip mazuliyet maaşı bağlandı
(1910). Daha sonra Akdağmadeni kaymakamlığına atandı (1911). Cide kaymakamlığına getirildi fakat göreve gitmeyerek istifa etti (1912). Haymana kaymakamlığına tayin edildi (1914). Bu görevdeyken vefat etti. Evli ve bir çocuk
babasıydı.
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. III, s.
61-62.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED EFENDİ (ARPACIZÂDE)
Müderris (?-1697). Kayserilidir. Bağdat,
Medine mollası oldu. Salih, âlim ve münzevi bir zat idi. Oğlu Ali Efendi de müderrislik yaptı. Bunun oğlu Mehmed Efendi,
“Ali Efendizâde” diye tanınıp müderris,
Edirne mollası olarak Kıbrıs’a gönderilmiş ve 1697’de vefat etmiştir. Afif, nezih
bir zat idi.
Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C. IV, s. 151; Ayhan
Öztürk, “Osmanlı Devleti Hizmetindeki Kayserililer”, KYTSB 1, s. 270.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED EFENDİ bk. ZILLİZÂDE
MEHMED EMÎN
Kaymakam (Develi, 1852-Haymana, 24
Mayıs 1914). Babası, Develizâde Feyzullah Efendi’dir. İlköğrenimini Develi’de
yaptıktan sonra Kayseri’de Kozanzâde
Medresesine devam etti. Kayseri Deavî
ve Mal Kalemlerinde stajyerliğe başladı
(1870). Bu görevden ayrılarak (1873)
Mülkiyeye girdi. Mezuniyetinden sonra
Kepsut Nahiyesi Müdürlüğüne getirildi
(1878). Sağlık sorunları nedeniyle Balata
Nahiyesi Müdürlüğüne nakledildi (1881).

MEHMED EMİN EFENDİ bk. RÛZİ
MEHMED FEVZÎ EFENDİ bk. FEVZÎ
MEHMED HAYDAR PAŞA
Kayseri mutasarrıfı (Çorum, 1838-Erzurum, 1894). Babası, Kaymakam Ahmed
Şâkir Efendi’dir. Sübyan mektebinden
sonra Maarif-i Mekteb-i Adliyede okudu.
Mülazımlıkla Maliye Nezareti Rumeli
Mesarifat Muhasebesine girdi (1855).
Cebel-i Kozan Tahrirât Kâtipliğine tayin
edildi (1858). Görevinden istifa ederek
(1861) İstanbul’a geldi, Mesarif Muhasebesine devama başladı. 1863’te buraya
atandı. Ertesi yıl istifa ederek Tırnova
Sancağı Tahrirât Müdürlüğüne, Rusçuk
Sancağı Mutasarrıf Muavinliğine (1867),
sonrasındaysa Tırnova Mutasarrıflığına
getirildi (1869), üç yıl sonra azledildi
(1872). Siroz (1873), Islahiye mutasarrıfı
oldu (1876). Oradan azledildi. İki yıl
görev verilmedikten sonra Selanik Vilayeti İskân-ı Muhâcirîn memuriyetine
(1879); Kütahya (1880), Kayseri (1882),
Hüdavendigâr Merkez Mutasarrıflığına
tayin edildi (1882). Merkez mutasarrıflığının kaldırılması üzerine açıkta kaldı.
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İkinci defa Kayseri mutasarrıfı oldu
(1887). Şikâyet üzerine azledildi (1890),
mazuliyet maaşı bağlandı. O sene
İntihâb-ı Memurîn Komisyonu azalığına
getirildi (1891). Daha sonra da Erzurum
valisi oldu (1892). Hocalık ile râbia
(1856), sâlise (1867), saniye (1868), mütemayiz (1870), ulâ sanisi (1875), Rumeli
Beylerbeyi (1880) oldu. İkinci rütbeden
Mecidî (1885), üçüncü rütbeden Osmanî
nişanı aldı (1889).
Kaynakça: Pakalın, SOZ, C. XII, s. 26; Başbakanlık Arşivi, Şûrâ-yı Devlet Sicill-i Ahvâl Defterleri, 18. Defter, s. 381.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED HULÛSİ EFENDİ bk. İNCESULU
MEHMED HULÛSİ EFENDİ
MEHMED İZZET PAŞA bk. İZZET
MEHMED NÂZIM BEY (ŞEHİT ALBAY)
Asker (Kayseri, 1886-Afyon, 1921). Babası Cemal Bey’dir. Beşiktaş Askerî Rüştiyesini ve Çengelköy Askerî İdadisini
bitirdi. 1905’te girdiği Harp Okulundan
teğmen (1907), devam ettiği Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle
mezun oldu (1910). Genel Kurmay Dairesi 1. Şubeye (1910), Yemen Kuva-yi
Umumiyesi Kurmaylığı Mülhak Subaylığına (1911), 7. Yemen Kolordusu Kurmaylığına (Ocak 1914), Genel Kurmay
Başkanlığı 3. Şubeye (Şubat 1914), 6.
Kolordu Kurmaylığına (Ağustos 1914),
16. Tümen Kurmaylığına (Kasım 1914),
19. Tümen Kurmaylığına (1916) atandı,
kurmay binbaşı rütbesine yükseldi (Eylül
1916). Makedonya Cephesi’nde 177. Alay
Komutanı (Kasım 1916), Alman Asya
Kolu Kurmaylığına atandı (1917). Romanya Cephesi’nde görev aldı (1917). Kafkas
İslam Ordusu emrine atandı (1918). Daha
sonra Personel Dairesi emrine tayin edildi. 12. Kolordu emrine (1919), geçici olarak 7. Süvari Alay Komutan Vekili (1919),
daha sonra Mürettep Tümen Komutanı
olarak atandı. Yarbay rütbesine yükseldi
(1921). 4. Piyade Tümeni Komutanı olarak tayin edildi (1921). Yumruçal
Muharebesi’nde Yunanlılara karşı savaşırken yaralanarak Çöğürler Seyyar Hastanesine kaldırıldı ve burada şehit oldu
(1921). Naaşı, Ankara’ya getirilerek Anka-
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ra Şehitliği’nde toprağa verildi. Ölümünden bir gün sonra TBMM tarafından rütbesi albaylığa yükseltilerek “Şehit Albay
Nazım Bey” adıyla anıldı.
Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve
İstiklal Savaşları’na katıldı. Gösterdiği
yararlıktan dolayı 5. Dereceden Mecidi
Nişanı (1911), Muharebe Gümüş Liyakat
Madalyası (1915), Alman İmparatorluğu’nun 3. Dereceden Muharebe Askerî
Liyakat Nişanı (1917), 3. Dereceden
Kılınçlı Mecidi Nişanı (1917), Alman
İmparatorluğu’nun 1. Sınıf Demir Salip
Nişanı (1917), Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun Harp Alametli Üçüncü Sınıf Demir Taç Nişanı ile ödüllendirildi.
Kayseri’de bir mahalleye “Şehit Nazımbey” ismi verildi ve ailesi soyadı kanunu
ile “Yücel” soyadını aldı.
Kaynakça: MSB Arşivi Şahsi Dosyası; Fahri
Aykut, İstiklal Savaşı’nda IV’üncü Kolordu, Yay.
Haz. Zekeriya Türkmen, Ankara Gn. Kur. Basımevi, 2006; İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin
Kadrosu, TTK Yay., Ankara 1993; Harp Akade-

milerinin 142. Yılı Şeref Dolu Yıllar (18481990), Harp Akademileri Komutanlığı Yayını;
Türk İstiklal Harbine Katılan Tümen ve Daha
Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Ankara 1989.

Mehmed Nâzım Bey
(Şehit Albay)

HÜLYA TOKER

MEHMED NÂZIM PAŞA
Kayseri mutasarrıfı, şair (Üsküdar,
1840-Kadıköy, 1926). Babası, Yağlıkçı
Hüseyin Ağa oğlu Şakir Efendi’dir. İbtidai ve rüşdi mekteplerde okudu. Arapça
ve Farsça özel dersleri aldı. Mülazimetle
(stajyer olarak) Daavi Nezareti Evrak
Odasına girdi (1863). Daha sonra Adliye
İcra Cemiyeti Zabıt Kitabetine (1871),
cemiyetin başmümeyyiz (yazıcıların yazılarını düzelten kâtip) muavinliğine (1877),
Vali Ziya Paşa’nın isteği üzerine Adana
Mektupçuluğuna (genel sekreterlik) atandı (1878). Ziya Paşa’nın vefatından sonra
azledildi (1880). Konya (1881), Bitlis
(1887), altı ay sonra Halep, Kastamonu
(1891) Mektupçuluğuna atandı, gitmediği
için azlolundu. Umum Muhacirîn Mektupçusu oldu (1892). Bu komisyonun
kaldırılmasından sonra görevinden azledildi (1894). Mersin mutasarrıflığına
atandı (1894) fakat konsolosa gösterdiği
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muameleden dolayı teklif edilen tarziyeyi
(hatasının bağışlanmasını isteme) yerine
getirmediğinden Meclis-i Vükela kararıyla görevinden alındı (1897). Aynı yıl Kayseri mutasarrıflığına, Diyarıbekir (1902),
Halep (1905), Konya (1908), Sivas valiliğine atandı (1908), 1910’da azlolundu.
Selanik valiliğine atandı (1912). Balkan
Savaşı’nda Selanik’in işgali üzerine son
vali olarak oradan ayrıldı, emekli edildi.
1881’de aldığı rütbe-i rabia, 1901’de
Rumeli Beylerbeyliği payesine yükseltildi. Birinci Rütbe Osmanî ve Mecidî,
Fransa’nın Birinci Rütbe Légion
d’honneur, Papa’nın İkinci Rütbe Pinöf
nişanlarıyla onurlandırıldı.
Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanı’nın
İhsaniye yönünde Şair Nedim’in kabri
civarında medfundur.
Nazım Hikmet’in de dedesi olan Nazım
Paşa’nın görevi sırasında II. Abdülhamid’in Kayseri’deki imar faaliyeleri* içinde yer
alan Zeynelâbidîn* (İmam Sultan) ve Seyyid Burhaneddin* türbeleri yaptırılmıştır.
Aynı zamanda şair ve Mevlevî olduğundan Ahmed Remzi Dede, Mehmed
Nâzım Paşa’nın ölümü üzerine tarih
düşürmüştür:

Rütbe-i kurbüne Remzî dedi târîh-i
güher
Câh-ı dünyâya vedâ eyledi Nâzım Paşa
1345

Ahmed Nazif Efendi, Nazım Paşa ile
ilgili Mir’at-i Kayseriyye isimli kitabında “Garip Bir Olay” başlığı ile aşağıdaki
olayı nakletmektedir:
“Cami-i Kebir*’in onarımı esnasında
fütüvvetmenden (cömert) kişiler, ellerinden gelen ve gönüllerinden kopan yardımı yaparlar. Bu sırada dul, fakir bir kadın
çalışmakta olan ameleye müracaat eder,
mavi bir bez parçası içinde bir şey verir.
“Ben fakirim. Bir şeyim yoktur. Bu kadarcık da benim katkım bulunsun.” deyip
gider. Çalışmakta olan ameleler hep birlikte kadının verdiği bez parçasını açarlar. Bezin içinden “Mecidiye sınıfından
bir ikilik” (iki kuruş veya 80 para) çıkar.
Bu olay, o sırada Kayseri mutasarrıfı olan
meşhur edip Mehmed Nâzım Paşa’ya
anlatılır. Paşa, bunun üzerine irticalen şu
kıt’ayı söyler:

Ta‘mîr olunurken bu kadîm câmi‘-i

zîbâ
Her ehl-i kerem bezl-i nukūdu himem
etti
Bir âbide ammâ ki edüp mâ-melekın
sarf
Kûh-ı kerem himmete rekz-i alem etti
Bir eyledi vârın geçerek bu ikilikten
Seksen paraya ahz-ı sarây-ı irem etti
Açıklaması: Bu güzel, eski cami onarılırken ikram sahibi herkes, pek çok para
bağışladı. İbadet ehli bir kadın, bütün varı
olan bu “ikilik”ten geçerek varlığını, bir
eyledi. Seksen paraya cennetteki sarayını
aldı.
Eserleri: Muhâtabe, Nizâmülhas Terce-

mesi, Ahd-i Şehriyârî, Yekâvâz,
Terceme-i Esrâr-ı Tevhîd, Kerbelâ,
İbn-i Fârız. Büyük bir cilt teşkil edecek
kadar şiirleri vardır ama basılmamıştır.
Kaynakça: İbnülemin, SATŞ, C. II, s. 1144-1146;
Işık, TKEAA, s. 2439; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 17; Mazıoğlu, ARAŞ, s. 261.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED NİSÂRÎ EFENDİ bk. SEYYİD
MEHMED NİSÂRÎ
MEHMED NURÎ EFENDİ
Müderris, kadı (Kayseri, 1850/51-?).
Babası, Kayseri ulemasından Kutubzâde
Mehmed Emin Efendi’dir. Kayseri’de
Yeni Saray, İstanbul’da Fatih medreselerinde tahsilini tamamlamıştır. Ayrıca
Mekteb-i Nüvvabı bitirip beşinci sınıf
diploması almıştır (1883). İbtidaî haric
(Süleymaniye Medresesindeki eğitim silsilesinin ilk mertebesinde bulunan
müderris) Edirne müderrisliğine atanmış
(R 1291 / M 1875/1876 ), Sahn’a (R 1293 /
M 1877/1878), Hareket-i Altmışlıya (R
1299 / M 1883/1884) ve Musıla-i Süleymaniye’ye terfi etmiştir (R 1302 /
M 1886/1887). Daha sonra Mahkeme-i
Temyîz-i Hukuk Dairesi Zabıt Kâtipliğine
atanmıştır (R 1301 / M 1885/1886). Bu
görevden ayrıldıktan sonra aynı tarihte
Bartın kazası niyabetine getirilmiştir (R
1304 / M 1888/1889). Fuçeteyn (R 1307 /
M 1891/1892), İnebolu (R 1309 / M
1893/1894), Vize (R 1312 / M 1896/1897),
Mihaliccik (R 1314 / M 1898/1899), Baba-
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eski (R 1317 / M 1901/1902) niyabetlerinde (kadılık) bulunmuştur. Bundan sonra
Burhaniye (R 1320 / M 1904/1905), Lüleburgaz (R 1323 / M 1907/1908), Sivrihisar (R 1326 / M 1910/1911) niyabetine
tayin edilmiş, görev süresi bitince ayrılmıştır (R 1328 / M 1912/1913). Bunu takiben Ödemiş (R 1329 / M 1913/1914) ve
Mihaliccik (R 1331 / M 1915/1916) kazalarının niyabetlerine tayin edilmiş, İncesu
kadılığına nakledilmiş, emekliye sevki
üzerine İncesu’dan ayrılmıştır (R 1332 /
M 1916/1917).
Kaynakça: Albayrak, SDOU, C. IV, s. 34.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED PAŞA (DELİ EMİR)
Kayseri valisi (?-Musul, 1684). Beylerdendir. Yükselerek Maraş beylerbeyi
(1678); Kayseri’nin ilavesiyle Niğbolu
muhafızı; Adana (1681), Musul (1684)
valisi oldu.

Abaza Süleyman Paşa sadaret mevkiine
getirildiği zaman onu kendisine kethüda
tayin etti (1717). Ertesi yıl Süleyman Paşa’nın azledilmesi ve Şehit Ali Paşa’nın
sadarete getirilmesi üzerine bir müddet
sipahiler ağası olarak hizmet gördü.
Petervaradin Meydan Savaşı’na yetiştirmek üzere Dükakin sancağından asker
toplamaya memur edildi. O sıralarda
Kızlarağası Yazıcısı ve Haremeyn Muhasebecisi Nevşehirli İbrahim Efendi (sonra
damat, paşa) ile yakın dostluk münasebeti kurdu. Topladığı askerleri getirdiği
zaman Petervaradin Meydan Savaşı kaybedilmiş ve Sadrazam şehit düşmüştü.
Yeni Sadrazam Halil Paşa ona eski görev
yeri olan Halep muhassıllığını (vergi
memuru) verdi. Ordudan ayrılıp
Edirne’ye geldiği zaman Rikâb kaymakamı (sadaret vekili) olarak bulduğu dostu

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C. IV, s. 1048.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED PAŞA (ERKİLETLİ-NİŞANCI)
III. Ahmed Dönemi sadrazamlarından
(Kayseri, 1668- Mekke, 1728). Mısır tüccarlarından Erkiletli Hacı Ali Ağa’nın
oğludur. Saray baltacılığından (Topkapı
Sarayı’nda inzibati bir görev) yetişmiştir.
Bu devirde baltacılığa Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki Türklerden ve itimada
layık saray adamlarının akrabalarından
gençler alınmıştır. Küçük memuriyetlerle taşrada dolaştıktan sonra Abaza Süleyman Paşa’nın Halep valiliği sırasında
saman kâtipliği ile onun hizmetine girmiştir. Aynı Paşa’nın Kıbrıs valiliği sırasında mütesellim (vali vekili), kubbe veziri olarak İstanbul’a geldiği zaman da
kapıcılar kethüdası (sarayda inzibat
görevlilerinin başı) olmuştur. Baltacı
Mehmed Paşa’nın sadarete getirilmesi ile
1704 senesinde Sadaret kethüdalığına
(şimdiki iç işleri bakanlığı ve başbakanlık
müsteşarlığına muadil) getirilmiştir. Baltacı Mehmed Paşa kaptan-ı derya olduğu
zaman da onu kendi kethüdalığına almıştır. Ancak Baltacı, Kandiye (Girit) valisi
olunca kethüdalıktan istifa ederek bir
kenara çekilmiştir. Yukarıda ismi geçen
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Nevşehirli İbrahim Efendi tarafından,
Halep’e gitmekten alıkonularak yerine
bir vekil gönderildi ve kendisi ikinci defa
kapıcılar kethüdalığına tayin edildi. Bu
görev sadrazamların dahi azil ve idam
görevlerini yerine getiren çok önemli ve
hassas bir makamdı. Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa, başka bazı Kayserililere de
Matbah ve Sur Emini Hacı Halil Efendi*
gibi Saray’da hami olmuştur. 1717 yılında
Kayserili Mehmed Paşa’ya vezaret rütbesi verilerek unvanı hâline gelen nişancı
(Saray’da fermanları hazırlayan bakanlık
görevi) yapılmış, altı ay sonra da Osmanlı-Avusturya Savaşı’nın nihayete ermesi
ve Halil Paşa’nın sadaretten azli üzerine
yine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın
tavassutu ile 26 Ağustos 1717’de sadarete
getirilmiştir. Pasarofça Barış Görüşmeleri başlayınca barış konusunda biraz ağırdan davranması üzerine 9 Mayıs 1918’de
görevinden alınarak yerine Damad İbrahim Paşa getirildi. Kendisi de Yanya
valiliği ve Narda seraskerliğine verildi.
Lakin o taraflarda askerî harekât durmuş
olduğundan Kandiye (Girit) muhafızlığına getirildi. Artık Osmanlı Devleti’nde
III. Ahmed’in saltanatı, Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa’nın da sadaretinde 1730’a
kadar devam edecek meşhur “Lale
Devri” başlamış bulunuyordu.
Mehmed Paşa 1719 senesinde Mısır valisi
olup 1724 yılına kadar bu görevde kaldı.
O sene azledilerek ertesi sene tekrar
Mısır valiliğine getirildi. 1727 yılında
Cidde valiliğine tayin olundu. Ertesi yıl
hacca niyet ederek gittiği Mekke’de vefat
etti (1728). Ölümünde 60 yaşında bulunuyordu. Mezarı Mekke’de Bâkî
Kabristanı’nda idi. Ancak Vehhabî Araplar tarafından mezarı buradaki diğer
mezarlarla birlikte yok edilmiştir.
Mehmed Paşa iri yarı ve şişman bir zattı.
Doğru, namuslu, sadık ve gayretli idi.
Nişancılık hizmetinde bulunduğu için
daima bu unvanla, memleketi itibariyle
de “Kayserili” olarak anılmıştır. Lale
Devri başlangıcında Edirne’ye gelen
meşhur İngiliz Lady Montagu, mektuplarında ondan da bahsetmektedir. Onun
sadrazam olunca 29 Kasım 1917’de
büyük bir alayla Padişah’ın bulunduğu
Edirne’ye girdiğini ve parlak bir mera-

simle karşılandığını yazmıştır. Onun
haremine de giren Lady, 9 Mayıs
1918’deki azline de şahit olmuş, Mehmed
Paşa’nın nesi varsa çadırda bıraktırılarak
sadece üzerindeki urbası ile şehirden
(Edirne) çıkarıldığını, 12 kadar adamı ile
pencerelerinin önünden geçerken yürekleri sızlamadan ona bakamadıklarını yazmıştır.
Mehmed Paşa kendilerine temlîk edilmiş
olan (mülk olarak verilen) memleketi
Erkilet*’te H 1126 (M 1714) yılında meydana gelen büyük zelzelede yıkılan Musa
Ağa Camii’ni yeniden yaptırarak yanına
altı odadan ibaret bir medrese ilave
etmiş, mevcut bir mektebi de tamir ettirmiştir. Yine onun vakfiyesinde belirtilmeyen bir hamamını da Prof. Dr. Yılmaz
Önge neşretmiştir.
Mehmed Paşa’nın bu vakıfları için Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 730
numaralı defterin 19. sayfası ve 8. sırasında kayıtlı, H 1130 (M 1717/8) tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Bu vakfiyenin
Erkilet’e ait bölümü şöyledir: “…(Mehmet Paşa kendisine) temlîk edilmiş bulunan Kayseriye şehrine tabi Erkilet isimli
köyün bütün arazisi, tepeleri, otlakları ve
ekilir sahalarını devamlı olarak vakfedip
şöyle şart ve tayin eylemiştir ki adı geçen
köyün her sene mütevellide (vakfın idarecisi) toplanan mahsulatından, yine aynı
köyde bulunarak büyük zelzelede tamamen yıkılıp harap olan ve Allah rızası için
yeniden bina eylediğim Musa Ağa Cami-i
Şerifi demekle maruf camie ehl-i
Kur’an’dan salih bir kimse imam olup bu
vazifesine karşılık yevmiye on beş akçe
ala ve bir güzel sesli kimse hatip olup
yevmiye on beş akçe ala ve bir ilim ehli
kimse, mutad günlerde va‘z ü nasihat için
vaiz olup yevmiye yirmi akçe ala, iki kişi
müezzin olup her biri yevmiye onar akçe
ala ve bir kimse dahi faraş (temizlikçi)
olup yevmiye iki akçe ala ve ehl-i kurradan üç kişi devirhan olup her biri yevmiye ikişer akçe ala, kandilleri yakacak bir
kimse de yevmiye iki akçe ala, her sene
on beş kuruşluk yağ mumu ve on kuruşluk zeytinyağı kandilleri ve mübarek
gecelerde minare kandillerini yakmak
için beş kuruşluk zeytinyağı ve kandillerin ihtiyacı alına. Camiin tefrişi için her
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sene onar kuruş mütevelli elinde bulundurulup lüzum oldukça halı ve hasır satın
alına. Köyde altı adet hücreyi muhtevi
olarak bina eylediğim medresede ifade
ve fehim sahibi bir kimse müderris olup
yevmiye yirmi akçe ala. Zikredilen medrese hücrelerinde kalan talebe, senelik
beşer yüz akçe alalar. Bu talebeler Allah
rızası için ve Hz. Peygamber’in ruhu için
her gün birer cüz Kur’an okuyalar. Sevabını vâkıfın (vakfedenin) ve evladının
ruhuna hediye edip bunun için de yevmiye ikişer akçe alalar. Yine aynı köyde
tamir eylediğim muallimhanede (mektep) okumuş yazmış bir kimse, çocukların muallimi olup yevmiye on akçe ala.
Çevik bir kimse tahsildar olup yevmiye
dört akçe ala. Tevliyet (vakfın idaresi)
yevmiye kırk akçelik olup tamir masrafları cümleye takdim oluna…”
Yine Erkilet’te bir şahısta iken cami
imamı tarafından camiye alınmış bulunan Mehmed Paşa’ya ait 44x35 cm ebadında, başlık ve şahitler kısmı hariç 27
satırlık 20 Rebiülevvel 1330 (22 Şubat
1718) yıpranmış ve maalesef kenarları
kesilmiş mülknamede de özetle şöyle
denilmektedir: “Kayseriye’de vâki Erkilet
karyesinde Musa Ağa Camii demekle
maruf cami-i şerifin eser-i binası geçmiş
senelerde zelzele-i azimeden yıkılmış ve
bilkülliye harap olmuş olduğundan
cami-i mezburu müceddeden bina ve
imar etmeğe vezir-i müşarünileyh muvaffak olmuş, camiin ihtiyaçları ve vazifelilerinin ücretleri için Kayseriye sancağında
Sahra nahiyesinde vâki Erkilât karyesi
mukataası vakıf ve şart olunmak münasip
olmağla buna ber-vech-i mâlikâne kendi
üzerlerinde olan Selânik sancağı Duhan
mukataasının malına senevî üç yüz kuruş
zam olunmak üzere hazine-i âmiremde
mahfuz defterhane-i âmirem kuyudatına
müracaat olundukta on iki bin yedi yüz
seksen iki akçe yazısı olan ma’ruz zikir
Erkilât karyesinin mâl-i mîriyyesi altı bin
yüz iki kuruş olduğu baş muhasebede
derkenar olunmağla, idare olunduğu
üzere temlîk olunup buna, altı yüz iki
buçuk kuruşluk Duhan mukataasına
senevî üç yüz kuruş mal zam olunduğu
hâlde ve Kara Mehmetlü Mahallesi’nde
avarız dâhil edilmek şart ile mülknâme-i

hümayunum bu babda sâdır olan
ferman-ı âlişan mucebince verilmiş olup
bu mülk-i sahih ve vakt-i sarih neslime ait
olmağla, mülkiyet şartlarını tebdil ve tağyir etmemek kaydıyla istedikleri gibi
tasarruf ideler. Tahriren fi’l-yevmi’l-îşrîn
Şehr-i Rebiülevvel sene selâsîn…”
Mehmed Paşa’nın vakfı maalesef bugün
faal değildir. Evlatları idareyi ne zaman
bırakıp vakıf mülhak hâle gelmiştir, belli
değildir.
Paşa’nın Erkilet’te camiden başka bir
eseri kalmamıştır. Cami, devrinin mimarisine uygun, yaklaşık 10x10 m ebadında
kare planlı, pandantiflere oturan yüksek
tek kubbeli, revaksız, tezyinatsız ve muntazam kesme taşlarla yapılmış bir binadır. Cami son yıllarda vakıflarca restore
edilmiş ancak caminin sıvanması gereken iç yüzeyinde basit taşlara derz yapılarak hem yanlış yapılmış ve hem de bina
perişan bir görüntüye sokulmuştur.
Kapısı üzerinde Mehmed Paşa’nın Camii
yeniden yaptırdığına ait 1130 tarihli kitabesi bulunmaktadır.
Mehmed Paşa adı geçen camii içerisine
bazı kitaplar koyarak bir kütüphane de
vakfetmiştir. Birçokları kaybolmuş olan
bu kitaplardan kalanlar, maalesef, cami
hocası tarafından modern şekilde kesilerek ciltletilmiş, bereket versin çıkarılan
orijinal cilt kapakları atılmayıp bir çuvalda muhafaza edilmiş ve Kayseri Müzesine nakledilmiştir. Kitaplar da daha sonra
Kayseri’deki tek yazma eserler kütüphanesi olan Raşid Efendi Kütüphanesi*ne
alınmıştır. Toplam olarak 67 adet yazma
kitaptan on dokuzunda Mehmed Paşa’ya
ait vakfiye kaydı bulunmaktadır. Mehmed Paşa’nın kitaplarından yedi adedi
daha önce Raşid Efendi Kütüphanesi’ne
alınmıştır. Bunlar herhâlde şahısların
eline geçmiş kitaplardır.
Kayseri Müzesine alınmış, Paşa’nın vakıf
kayıtlı iki kitabı da Raşid Efendi Kütüphanesi’ne verilmiştir. Raşid Efendi
Kütüphanesi’ne gelen kitaplardan 6
numarada kayıtlı Kur’an-ı Kerim’deki
kayda göre kitap, Mehmed Paşa’dan
önce H 1061 (M 1651) yılında Padişah IV.
Mehmed’in annesi Turhan Valide Sultan
tarafından Erkilet Camii’ne vakfedilmiştir. Bu durumda Mehmed Paşa’nın yap-
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tırdığı, zelzele ile yıkılan eski camiyi yaptıran Musa Ağa’nın veya başka bir Erkiletlinin Saray’la alakasının olması gerekir
ki Turhan Valide Sultan buraya bir kitap
hediye etsin ve Mehmed Paşa da baltacı
olarak Erkilet’ten alınmış olabilsin.
Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Erkiletli Nişancı Mehmet Paşa”, Erciyes Dergisi, Yıl: VI, S. 61,
s. 12, 13; İsmail Hâmi Danişmend, İzahlı
Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İst. 1971, C. V, s.
54; A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 47; M.
Süreyya, SO2, C. IV, s. 1032, 1638; Lady Montagu, Türkiye Mektupları, terc. Sadeddin Karatay,
İst. 1944, s. 12-27; Uzunçarşılı, OT, C. IV, s. 310
vd; M. Hanefi Bostan, “Sadrazam Kayserili Mehmed Paşa”, KYTSB 3, s. 57-72; Ali Rıza Karabulut, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki

Türkçe, Farsça ve Arapça Yazmalar Katalogu, Kayseri 1982, s. 18; Mehmet Çayırdağ, “Kay-

seri’de Vakıf Kütüphaneleri ve Matbah Emini
Hacı Halil Efendi Kütüphanesi”, Vakıflar Dergisi, S. 20, s. 273-283.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MEHMED PAŞA (POLAD)
Kayseri mutasarrıfı (?-Kayseri, 1691/92).
Arap’tır. Sancak beylerindenken Malatya
(1688/89), Alâiye mutasarrıfı (1689/90)
ve Sofya muhafızı, Tire mutasarrıfı
(1690/91) ve Kayseri mutasarrıfı
(1691/92) oldu. O yıl vefat etti. Adil değildi. İsmail Paşa, oğludur.
Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C. IV, s. 1067.
SELMA GÜNAYDIN

MEHMED RÂŞİD EFENDİ
Reisülküttap, kütüphane kurucusu, şair
(Kayseri/Ispıdın, 1753- İstanbul, 3 Mart
1798). Divan-ı Hümayun kâtiplerinden
Kayserili Kocaağazâde Cafer Fevzi Efendi ile Ümmügülsüm Hatun’un oğludur.
İlk tahsilini Kayseri’de yaptıktan sonra
İstanbul’a giderek tahsilini orada tamamlamıştır. Sürekli çalışması ve gayreti neticesinde devlet hizmetinde çeşitli makamlar elde etmiştir. Talebeliği sırasında
çalışkanlığı ve zekâsıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Bunun üzerine divan kâtipliğine getirilmiş, 1768’de reis vekili bulunan İsmail Raif Paşa, Râşid Efendi’yi
diğer kâtiplerden ayırarak önemli işlerde
görevlendirmiştir. Bunlar sırasıyla; beylikçi kesedârlığı (1774), beylikçilik (1780),
sadâret-i uzmâ mektupçuluğudur (1783).
Halîl Paşa sadrazamlıktan azledilince

(1784) taraftarı olduğu iddiasıyla Râşid
Efendi de azledilmiş, bir zaman evinde
ikamet ettikten sonra tekrar beylikçilik
görevine başlamıştır (1785). Daha sonra
riyâset (reisülküttâblık) görevine getirilmiş (1786), sonra da çavuşbaşılığına tayin
olunmuştur. Yedi-sekiz ay geçmeden tekrar riyâset görevine verilmiştir. Bu görevi
sırasında 2 Mart 1789 tarihinde Nemçe ve
Ruslara karşı Prusya ile yapılan beş maddelik “ittifak-nâme” Rumeli Kazaskeri
Râşid Efendi ile Prusya Elçisi arasında
yapılmıştır. İki sene sonraki azlini takiben
yeniden evinde ikamet etmeye başlamıştır. Bir buçuk sene kadar süren bu bekleme döneminden sonra Tersâne-yi Âmire
Emânetine, 1797 senesi başlarında tersane emirliğinden nakil yoluyla üçüncü
defa reisülküttâblığa getirilmiştir. Bu
esnada Râşid Efendi’nin payitahttaki şöhret ve nüfuzu da artmıştır. Zamanın sadrazamı İzzet Mehmed Paşa’nın bu göreve
getirilmesinde Râşid Efendi’nin teşvik ve
tavsiyesinin önemli rol oynamasına rağmen Sadrazamla Râşid Efendi arasında
zamanla bir soğukluk ortaya çıkmıştı. Bilhassa Padişah III. Selim’in yazdırdığı tayin
ve azl işlerinde salahiyetin tamamen İzzet
Mehmed Paşa’da olduğunu ilan eden fermanını kalabalık bir topluluk önünde ve
bizzat Râşid Efendi’nin önünde okutması
zaten kırılgan bir mizaca sahip olan
Râşid’i ziyadesiyle üzmüştür. Mehmed
Râşid Efendi, bu hâdiselerin de tesiriyle
1798 senesinin Ramazan ayının ilk haftasında felç inmesi sonucu hastalanmış ve
aynı ayın on beşinde bir cumartesi günü
vefat etmiştir. Kabri Sultan Bayezid Camii
haziresindedir. Mezarı maalesef yol
genişletme sebebiyle yıkılmıştır.
Mehmed Raşid Efendi, I. Abdülhamid
tarafından Matbaa-i Amire’de görevlendirilmiş (1783-94), Müteferrika baskısı
altı eserin basımı ile ilgilenmiştir.
Kayseri’de Cami-i Kebir bitişiğindeki
kütüphaneyi İstanbul’da reisülküttâb iken
amcası Koca Ağa ile tüccar başına yazarak talimat vermiş ve onların nezareti
altında, o vaktin rayicine göre, yirmi beş
bin kuruş harcatarak 1796 tarihinde yaptırmıştır. İnşaatın bitirilişinden sonra 17’si
Müteferrika baskısı olmak üzere 943 kitap
bağışlamış ve birçok gelir ve akar vakfede-
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rek kütüphane memurluk hizmetini ileri
gelen âlimlerden Hacı Vahdî Sâlih Efendi,
Gözübüyükzâde İbrâhim ve Bağçecizâde
Mehmed Efendilere vermiştir.
Surûrî, Râşid Efendi’nin ölümü üzerine
şu tarih manzumesini yazmıştır:
		
İtdi ricâl-i devletin âh erşedi vefât
Dillerde fart-ı rüşdi ‘aceb dâstân ola
Târîh-i rıhletin didi sükkân-ı âsmân
Râşid Efendi mesken-i dârü’l-cinân ola
1212 (1798)
Surûrî’nin bir başka tarihi:
Hazret-i Râşid Efendi-yi ma’ârif-

dâstân
Mansıb-ı dîgerle virdi mesned-i ikbâle
şân
Ey Surûrî yazsun erbâb-ı kalem târîhini
Şâd ola bu mansıb-ı mektûbi-yi sadr-ı
cihân
Râşid Efendi, zeki, kültürlü, anlayışlı,
vakur, iyiliksever, doğruluk ve dürüstlüğü
ile tanınmış, zamanın devlet adamları

arasında özel bir mevki ve itibara sahip,
ilim ve irfanı seven ve hızlı yazı yazmakta
kâtiplerin en ileri gelenlerindendi. Ölümünden sonra bile Padişah III. Selim
tarafından daima hürmetle anılmıştır.
Şiirlerine şu gazel örnek verilebilir:
‘Ârız-ı dil-berde sanma hatt-ı ‘anberfâmdur
Aks-i dâg-ı sîne-yi üftâde-yi nâkâmdur
Tîg-ı hecrün dâg-dâr itdi dil-i
mecrûhumı
Pehlevânum ol kemân-ebrûlarun
haccâmdur
Gerdeninde dâne-yi hâl ü siyeh

gîsûlara
Murg-ı dil üftâdedir gûyâ esîr-i dâmdur
Kılca kaldı dil diyü ‘uşşâk-ı zârun şek
vesi
Mû-siyânun vasfını cânâ sana îhâmdur
Mâni’-i mehtâb olan sanma husûf-ı
hâledür
‘Ârız-ı yâr üzre Râşid hatt-ı ‘anberfâmdur

Mehmed Râşid Efendi (sağda) ve hanımının Sultan Bayezid Camii haziresindeki mezar
taşları (M. Çayırdağ)
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Cami-i Kebir bitişiğindeki Râşid Efendi Kütüphanesi-1925 (Albüm- TBMM)
Kaynakça: M. Süreyya, S. Osmani. C. II, s. 351;
A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler) , s. 53-54; Koçer,
Ulemâ, s. 37-38; Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 63-64; Emir Kalkan, Çağlar Boyunca
Kayseri Şairleri, Kayseri 1988, s. 20; Köksal,
KDŞ,, s. 121-125; Havva Koç, “Mehmed Raşid
Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar
Ansiklopedisi, C. II, s. 176-177, İstanbul 2008;
M. Çayırdağ, “Raşit Efendi’nin Mezarı” Erciyes
dergisi, S. 69, s. 4, 5.
ATABEY KILIÇ

MEHMED REMZİ EFENDİ bk. REMZÎ
MEHMED SABİT EFENDİ
Âlim (Kayseri, ?- Kayseri, 1893).
“Muhammed” adı Türkler tarafından
“Mehemmed/Mehmet” diye söylendiğinden yazılı kaynaklarda “Muhammed
Sabit” ve “Mehmet Sabit” şeklinde geçmektedir. Bazı kaynaklarda “Abdullah
adında birinin oğlu” diye de bildirilmektedir. Matbu kitabındaki künyesi
“Muhammed Sabit b. Bekir” olarak geçmektedir. “Bekirefendizade” ise lakabıdır.
Osmanlı Müellifleri’ni yazan Bursalı,
(Ö. 1924) “asrımız ulemâsından” derken
çağdaş bilginlerden olduğunu söylemiş
olmaktadır. Nitekim eserinin İstanbul’da
basılmış olması, ününün il dışına taştığının göstergesi sayılabilir.

Ulaşabildiğimiz kaynaklar onun hangi
medresede hangi hocalardan okuduğu ve
nerelerde ders verdiği konusunda bilgi
vermemektedir.
Kayseri’de vefat etmiş ve Kurşunlu Camii
haziresine gömülmüştür. Âlimlerin defnedildikleri hazireler ile görev yaptıkları
veya ders okuttukları medreseler arasında yakın bir ilgi vardır. Şimdi park olan
bu kısım eskiden mezarlık/hazire idi.
Kurşunlu Camii, Osman Nuri Paşa Medresesi, Paşa Hamamı ve Kurşunlu Mektebi bir ‘külliye’ hâlindeydi. 1929 yılında
Belediye Başkanı Hacılarlı Muhiddin
Gürbaz* (Ö. 1938) zamanında, yol açmak
amacıyla, yıkılmıştır. Kaldırılan mezar
taşlarının bir kısmı müzeye nakledilmiştir ancak envanter defterinde de mezartaşına rastlanmamıştır.
Eserleri: Mir’atü’l-Hamidîn fi Keşfi
Esrari’l-Muhakkikîn (Fatiha-ı Şerif’in
tefsiri olup H 1309 (M 1891) tarihinde
İstanbul’da basılmıştır. Bu eser, Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hatice
Bayraktar Kütüphanesi’nde 297.234/
K185-IL000098 numarada kayıtlıdır.);

Muînü’l-Müsteîr fi Tercümeti Şerhi
Ferideti’l-İsa fi İlmi’l-Beyân (Tercüme
bir eserdir); Şifa-i Şerif’teki “Şemail-i
Nebeviyye” ile ilgili konuları derleyip
toparlayarak Aynu’r-Rahmet-i ve’n-Nûr
(fi Şemaili Nebiyyi’l-Mebrur) adını vermiştir (Hz. Peygamber’in fiziki ve ruhi
özelliklerinin bir araya toplandığı bir
kitaptır.). Son iki eseri basılmamış olduğu
gibi yazma nüshalarına da rastlanmamıştır.
Kaynakça: Bursalı, Osmanlı Müellifleri,
Matbaay-ı Âmire, İstanbul 1923, C. I, s. 265;
İsmail Paşa Bağdadi, Hediyyetu’l-ArifinEsmau’l-Müellifin Asaru’l-Musannifin, C. II,
İstanbul, s. 393; Develioğlu, Bİ, s. 427; Koçer,
Ulemâ, s. 44; Güven, Kayseri’de Mecmualar,
s. LXXXVI; A. Rıza Karabulut, Kayseri Müellifleri, Kayseri 2007, s. 433.
MUSTAFA IŞIK

MEHMED SAİD EFENDİ
Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesine atanan Kayserili Nakşibendi şeyhi (Kayseri
1770-Hacıbektaş 1841). Kayseri’nin Baldökdü / Debbağlar Mahallesi’nde doğdu.
Derici (debbağ) Ebubekir Ağa’nın oğludur. Henüz çocukken ana ve babasını
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kaybettiğinden babasının yakınlarından
birisi tarafından evlatlık olarak alındı ve
debbağ çırağı yapıldı. Bu zat tarafından
okuması için mahalle mektebine verildikten sonra ilk eğitimini aldı. 15-16 yaşlarına gelince tahsil yapmak amacıyla
koruyucusu olan ustasının yanından
kaçarak Cami-i Kebir* bitişiğindeki
Danişmend Melik Gazi Medresesi*nin
bir odasında kalmaya başladı. Kimsesiz
ve fakir olduğundan hasır üzerinde yatar
ve varlıklı talebelerden arta kalanlarla
karnını doyururdu. Durumu öğrenen
eski ustası, okuma ve ilim öğrenme merakına karşı onu tekrar himayesine aldı,
ihtiyaçlarını karşıladı. Ustası, bir müddet
sonra kendisine kızını vererek bütün mal
varlığına onu ortak etti.
Nakşibendî Şeyhi Külahcızâde Mahmud
Faik Efendi’nin derslerine devam ederek
sohbetlerine katılan Mehmed Said Efendi, bir müddet sonra bilgisini ve görgüsünü artırmak için Kayserili Şeyh Hacı
Ahmet Behçetî ile İstanbul’a gitti. Beşiktaş’taki “Yahya Efendi” türbedarlığı ile
meşhur olan Miftâhü’l-Kulûb yazarı
Nakşibendî Şeyhi Mehmed Şemseddin
Nuri Efendi’yi (1801-1864) yetiştirdi. Nuri

Efendi, ders alıp bağlanabileceği bir hoca
araştırırken 1828 Ramazanında Beyazıt
Camii’nde tefsir okutan, Ayasofya
Camii’nde vaaz veren Mehmed Said
Efendi ile tanışmıştı. Bir müddet sonra
Nuri Efendi’nin 1816 yılında dul kalan
annesi Naile Hanım ile evlenerek bu
ortam içinde birçok devlet erkânı, ulema,
bilgin ve mutasavvıfla tanıştı, ilim ve irfanını geliştirdi. 18 yıl boyunca ramazan
aylarında İstanbul’a gelmeye devam ederek Sultan Beyazıt Camii’nde vaaz ve
dersler verdi.
Tarihî bir sima olarak tanınması daha çok
17 Haziran 1826, Cumartesi günü devletçe
alınan bir kararla Yeniçeri Ocağının resmen ortadan kaldırılmasından sonradır.
Ocağın kaldırılışının hemen peşinden de
Yeniçerilerin tarikatı olan Bektaşîliğe
mensup şeyh ve dervişler sürgün edilmeye
başlanmıştı. Bu uygulama sonucu Üsküdar, Eyüp, Hisar vs. gibi semtlerde bulunan Bektaşî tekkelerinden altmış sene
evvel yapılmış olanlarına dokunulmayıp
diğerlerinin yıktırılmasına ve tekkelerde
bulunan babalar ve müridlerinin Hadim,
Birgi, Kayseri gibi uleması çok olan beldelere sürülmesine karar verildi.

Mehmed Said Efendi’nin ilk Nakşibendi şeyhi olarak atandığı Hacı Bektaş Tekkesi
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Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından
sonra bu ocakta miralay rütbesiyle görev
yapan Bektaşî Şeyhliği kaldırılarak yerine
yeni kurulan orduda mareşal rütbesiyle
Mevlevî şeyhleri atanmaya başlandı. Hacı
Bektaş Tekkesine ise postnişin olarak
Pertev Paşa’nın tavsiyesi ve II. Mahmud’un fermanıyla Nakşibendi tarikatına
mensup şeyhlerden Kayserili Mehmed
Said Efendi atandı (1834). Ailesiyle birlikte oğulluğu ve müridi Mehmed Şemseddin Nuri’yi de Hacıbektaş’a götürdü.
Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi’ne atandıktan
sonraki ilk icraatı dervişleri toplayarak
padişahın fermanını okumak oldu. Peşinden dergâhın kaidelerine uymayan dört
görevliyi türbeden uzaklaştırdı. Türbeyi
açıp temizletti. Harabe hâlindeki camiinin onarılması için bir dilekçeyle
Padişah’a başvurdu. Dergâhta üç ay kaldıktan sonra İstanbul’a döndü.
Bir müddet Kırşehir, Mucur kadılığı
görevinde de bulundu. Tasavvufi şiirler
yazdı. Hacı Bektaş Tekkesinde görevli
iken burada vefat etti (1841). Mezarı Hacı
Bektaş Dergâhı avlusu içindedir. Evlatları Eşref ve Mustafa, Kırşehir’de yerleşmişlerdir.
Eserleri: Künûzü’l-Hakāyık, Tefsîr-i

Sûre-i ve’d-Duhâ, Risâle-i Tasavvufiyye isimli eserleri Beşiktaş Yahya Efendi
Kütüphanesi’nde el yazması hâlinde
muhafaza edilmektedir. Kayseri’de
Rasim Deniz Özel Kütüphanesi’nde baş
ve son taraflarında eksiklikler bulunan
Akaid ve Edebî Sanatlara Dair iki adet
risalesi de vardır.

Kaynakça: Ahmet Emin Güven Özel Arşivi;
Başbakanlık Arşivi, Cevdet, Adliye Tasnifi, No:
1734, 21839; Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, C. XII
(1309); Ahmed Hamid-Mustafa Muhsin, Türkiye Tarihi (1926); Ahmed Reşid, Tarih-i Osmanî
(1328); Ahmed Rifat, Lügât-i Tarihiyye ve Coğrafiyye, C. II. (2004); Ali Reşad, Asr-ı Hâzır
Tarihi (1330); Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı
Müellifleri, C. I, haz. Mustafa Tatcı-Cemal Kurnaz (2000); Es’ad Efendi, Üss-i Zafer, haz.
Mehmet Arslan (2005); Hüseyin Hâki, Zeria-i
Kemal-Terceme-i Hâl, (1898) (Yeni haflerle el
yazması); İbn Kemâl, Tarih, Nur-ı Osmaniye
Kütüphanesi, no. 3078; İbnü’l-Cevad Efdaleddin, Osmanlı Tarihi (1328); Koçi Bey Risâlesi,
sad. Zuhuri Danışman, (1985); Mehmed Halife,
Târih-i Gılmânî, sad. Kâmil Su (1976); Meh-

med Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ: Neşrî Tarihi,
C. I, haz. Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen
(1987); Ragıp Bey, Yaşam Öyküm: Ragıp Bey’in Anıları, yay. haz. Ahmet Emin Güven
(2003); Rıfkı [Sakallı Ahmed], Bektaşî Sırrı, C.
II (1328); Osmanzâde Hüseyin Vassaf, Sefine-i
Evliyâ, C. II, haz. Mehmet Akkuş - Ali Yılmaz;
Edip Alşar, Türkiye Tarihi (1979); Baki Yaşa
Altınok, Alevîlik Hacı Bektaş Veli Bektaşîlik
(1998); Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, yay. haz. Ahmet Kuyaş (2002); John Kingsley Birge, Bektaşilik Tarihi, çev. Reha Çamuroğlu (1991); Carl Brockelmann, İslâm Ulusları
ve Devletleri Tarihi, çev. Neşet Çağatay (2002);
Çamuroğlu, Reha, Yeniçerilerin Bektaşîliği ve
Vaka-i Şerriye (1994); İsmail Hami Danişmend,
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV (1955);
Türkiye Yayınevi, C. IV, İstanbul; Anton Jozef
Dierl, Anadolu Aleviliği (1991); Engelhardt,
Tanzimat ve Türkiye, çev. Ali Reşad (1999);
Suraiya Faroqhi, “XVI.-XVIII. Yüzyıllarda Orta
Anadolu’da Şeyh Aileleri”, Türkiye İktisat Tari-

hi Semineri/Metinler, Tartışmalar: 10 Haziran, 1973, ed. Osman Okyar (1975); Godfrey
Goodwin, Yeniçeriler, çev. Derin Türkömer

(2001); İrfan Gündüz, “Yeniçeri Ocağı’nın
İlgası’ndan Sonra Meydana Gelen Bazı Tasavvufî
Gelişmeler”, İlam Araştırma Dergisi, (1997), S.
II, s. 10; İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet
Tekke Münasebetleri (tarihsiz); Remzi Gürses,
Hacıbektaş Rehberi (1964); Ahmet Emin
Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar,
(2000); F. W. Hasluck, Bektaşîk Tetkikleri,
çev. Ragıp Hulûsi (1928); F. W. Hasluck, Anadolu ve Balkanlar’da Bektaşîlik, çev. Yücel
Demirel (1995); Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, C. I, (2000); Halil İnalcık, Osmanlı
İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), çev.
Ruşen Sezer (2004); Enver Ziya Karal, Osmanlı
Tarihi, C. V (1999); Ercan Karlı, Osmanlı Padişahları (2002); Kemal H. Karpat, Osmanlı
Modernleşmesi, çev. Akile Zorlu Durukan Kaan Durukan (2002); Bernard Lewis, Modern
Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı (2000);
S. F. Mahmud, İslâm Tarihi, çev. A. KevenoğluAyhan Sümer; Muhammed Nuri Şemseddin
Nakşibendî, Miftâhü’l-Kulûb, haz. Abdulkadir
Akçiçek (2001); T. Yılmaz Öztuna, Türkiye
Tarihi, C. XI (1967); Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları (1999); Taner Timur, Osmanlı
Çalışmaları (1998); Türk Tarihi Silahlı Kuvvetleri ve Atatürkçülük (1973); İsmail Hakkı
Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatının
Kapıkulu Ocakları, C. I (1984); P. Wittek,
“Ankara Bozgunundan İstanbul’un Zabtına
(1402-1455)”, çev. Halil İnalcık, Belleten (1943),
S. 27, s. 557-589; Erik Jan Zürcher, Medenileşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Saner
Gönen, 1986.
BAKİ YAŞA ALTINOK
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Mehmed Said Efendi’nin Hacı Bektaş Tekkesindeki Daha Önce Var Olan
Ancak Harap Durumda Bulunan Camii’nin Onarımı İçin Padişah II. Mahmud’a Yazdığı Arzuhâl (Günümüz Türkçesiyle)
Allah Tealâ bize [şükretmeyi] vacip kıldı. Allah ne güzel vekildir.
Ahadiyet sarayının perdedarı, Ahmediyet cörmertliğinden nasipli, “Eyne
mâ” âyetinin sembolize ettiği şeye vâkıf, “Kerrem-nâ” âyetinin hazinelerini
keşfetmiş, hidayet ana yolunun meşalesi, seçilmişlik dergâhının kandili:
“Sana uyan yola girmiştir, senden yüz çeviren helâk olmuştur.”
Devletli, inayetli, şefkatli, yücelik sahibi, himmeti yüce, güzel huylu efendim
hazretleri, devletlerinin ömrü padişahlık sahasının gölgesinde hizmetin en
şereflisi ve şahların şahının yardımında kulluğun en iyisiyle kararlı ve koruyucu kimyagerliğin saygıdeğer nazarında nam salmış olup hayır işlerinde
başarılı olasınız efendim.
Ulu, kerametli, heybetli, güçlü velinimetimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin bu rahmete layık ümmete Allah tarafından bağışlanmış yüksek nimetler olan saygıdeğer mutluluk veren padişahlığın varlığı, “Biz yeryüzünde bir
halife yaratacağız.” ayetince hilafet tahtını ve saltanatı süsleyeliden beri
İlliyyîn ve Kerûbiyânın güzellik sebebi olan bunca dinin yüce müessir öncüsü ve bu kadar iyilik ve hayır eserleri yaymadaki başarıları Allah katında
halifeliğe layıklığın kutsal gücünü gösterir. Özellikle İstanbul’da bulunduğumuz günlerden önceki günlerde ulu, inayetli, kerametli ve güçlü efendimiz,
Kartal taraflarına doğru yürürken bir kızcağızın İslam diniyle şereflenmesi
söz konusu olmuştu. Gerçi bu bayanın faydalı kurtuluşu da Padişah Efendimizin şeriata uyması ve bu cihanın sahibi olması dolayısıyladır ve hayır
işlerinde bu denli başarılı olmak her padişaha nasip olmamıştır. Bu Peygamber sırrı ulu Padişah Efendime hastır. Önceki gecesinde Efendimizin
İstanbul’u şereflendirmelerinden sonra, önce demesi gerekmiştir. İkiyüzlülük
korkusuyla gerçeğin ortaya çıkmasına engel olunmamalıdır. Özetle; “Bir saat
adalet, yetmiş sene ibadetten hayırlıdır.” Peygamber sözünün tecellisi görülüp açıkça ortaya çıkmıştır. Bunun benzeri sözü on bir aydır, kaleme ve dile
almaya gönül müftüsü fetva vermiyordu. Fakat Padişah Efendimizin mübarek
nurlu kalplerine hoşluk bağışlama babında dile geldi. Çünkü Evrenin Öğretmeni -En üstün övgüler üzerine olsun- Peygamber Efendimizin, “Ben peygamberler ve mürsellerin efendisiyim.” buyurması benlik sayılmaz. Temiz
sülalenin yaratılışını açıklamış olurlar. Çünkü halifelik sırrı gerçeğin tahrik
edilmesiyle hareketlenir ve gerçeğin sükûnetiyle sakin olur. O, yeryüzünün
halifesidir. Seçkin velilerin imdadının meyveleri apaçık sabittir. Yalnızca
ilahi yardımlara meskûb isimleri Allah’ın gölgesi olmaya naip olmak üzere
her an günleri iyilikle süsleyen ve zamanı bezeyen, yaratılmışların övgüsü
nice nice hayırlar ve padişahça arınmışlıkları sevap sayfalarında kaydedilmiş
olup, Allah’a hamd olsun, bu hakir duacıları beş-on sene belki de yirmi-otuz
seneden beri çoğunlukla başkentimizden geri dönüp külli hediyeleriyle
sevinçli olarak asıl memleketimiz olan Kayseri’ye varışım Hicri tarihle
50’dedir [M 1834]. Birçok padişahça yüce yardımlara ve halifeliğin yüce
hediyeleriyle padişahın zenginliğinin cihanın sahibinin ihsanı ve Yüce
Allah’ın yardımlarına erişerek övünç nevalesinden payımı aldım. Yüce lütuflarının teşekküründen aciz olarak ve zahir-bâtından soyunmuş, ilim ve tarikat ehli arasında en aşağısı olduğum hâlde, hak etmeksizin Hacı Bektaş Velî
-Allah yüce sırrını takdis etsin- Hazretleri’nin feyizli dergâhlarının şeyhliği
de acizane uhdeme verilip ihsan buyrulmuş ve o yüzden fersiz emniyet
mumum yandırılıp parlatılmıştır. Buraya acizane yüz sürüşümden beri ilahi
farzlar ve Hazret-i Peygamber’in yüce sünneti gereğince söz konusu şerefli
dergâh Allah’a hamd ve minnetler olsun ki güzelliklerle kısmetlenmiş, dünyanın hâkimi olan Padişah sayesinde Nakşibendiliğin seçkin ayininin uygun
bir biçimde icrasına güç sarf edilmiş ve özen gösterilmiştir. Beş vakitte, zikir
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ve tevhid esnasında dinle ilgili işlerin üzerimize yüklediği görevlerimizden
olduğu üzere İslam dininin koruyucusu ve âlemlerin Rabbinin Resulünün
halifesi olan yüce Padişahın sürekliliği ve gelecek ömürleri için dua edilmiş
ve kutsal nefeslerine muhalefet eden kimselerin kahrolması samimî olarak
dilenmiştir. Yüce devletimizin yüce vekillerinin en sadıklarından olan sizler
gibi ümmetin hayırlılarından olan keremli zatlar için Padişah katında kadir
ve kıymetlerinin artması duası da usulünce eda edilmektedir. Hatta o tarafa
varıldığında gerek söz konusu dergâhta bulunan ve gerek kasabadaki namazı
terk eden ve her türlü günah ve fuhşu işleyen şahısların müstehcen usullerini önlemek üzere bu kulun [Said Efendi’nin] Padişah tarafından gönderilmesi, yüce kerametlerinden ve yüce halifeliğin sırlarındandır. Şimdiye kadar
Padişahın kutsal nefeslerinin bereketiyle başıbozuk kimseler dil kımıldatamayıp yüce şeriate uymaları, beş vakit namaza alışmaları Efendimiz Padişahımızın yüce sayelerinde bu kul tarafından çokça sağlanmıştır. Allah’a and
olsun ki kutsal nefesler sayesindedir. Daha önce andığımız mühtedi kadın
olayı gibi çok hikmetleri barındırmaktadır. Yüce işaretleri maddeten gerçekleştikten sonra hakikatte sabit olmuştur. Padişahımızın yüce buyrultusu gelmeden beş gün önce Hacı Bektaş Veli Efendimiz mana âleminde, “Bizi isteyen çoktur. Biz, sizi murad ettik!” buyurmuşlardır. Böyle denilince hayret
edilmişti. Kimseye söylemeyiniz. Ayrıca buyurmuşlardı ki: “Tertemiz şeriati
uygulayıp yüce tarikati canlandırıp yüce sünneti baki kılacaksın.” Zaten heybetli, kerametli, güçlü Padişahımız, Allah dostu efendilerimizden ayrı ve
gayrı değildir. Özetle gerçeğin tahrikiyle hareketlenmiş ve gerçeğin sükûna
kavuşturulmasıyla sakinler bulmuşuz. Mevla kusurlarımızı af ve mağfiret
etsin. Peygamberlerin efendisi hürmetine, amin. Efendim, her ne kadar bu
duacınızın elinden fetih gerçekleşmişse de bu günahkârlar için çok çok irade
sarf ettiğimiz hâlde velinimetimiz Padişahımızın kutsal nefesleri pençesine
geçip dönmedikçe faydası olmamıştı. Kısacası padişahlığın etkisi sayesinde
bu kul bir anahtar oldu. Bu yakınlıkla “ihsan üstüne ihsan” gereği Peygamber
Efendimizin yüce sünnetini canlandırmaya, “Hayra delâlet etmek kişiye
yeter.” yüce ifadesi üzere yüce zatlarını kurtuluş ve doğruluk delili sayarak
bazı emniyet tedbirlerinin arzına cesaret gelmiştir. Şöyle ki: Aslında şerefli
Dergâhta başlangıçta cami vardıysa da geçmiş zamanlarda bazı zındık grupları laubali davrandığı için gözden düşmüş ve yıkılmış olup henüz dört duvarı hazır ise de çatısı yok olup yerine namaz kılınabilecek minareli bir cami
yapılması tam anlamıyla ecir ve sevap gerektirecektir, bu şüphesizdir. Velinimet ve gönlü her şeyden haberdar olan Padişahın her zaman böyle hayırlı
işler yaptığı işitilmiş ve geçmiş tarihlerde de görülmüş şeylerden olarak ve
yüksek himmetleri bütün âlemde meşhur olduğu için şimdi bu caminin yeniden canlandırılması zor bir şey değildir. Bu husus duacıları ve dilencileri
olan bu köyde durumlarını düzeltmeye yüz tutan kimselere ve bu kullarına
büyük bir nimet ve inayet olacaktır. Bu nedenle Padişahın yüce yol göstericiliğinin, söz konusu hususta karşıtların engelleme çabalarına rağmen ve Müslümanlara merhamet eseri olarak bir minareli cami yaptırılmasını sağlayacağını umarım. Bu hakir kul şu an söz konusu dergâhın hücrelerinde bekâr
olarak oturmaktayız. Çoluk çocuğa ev olacak bir harem dairesinin de ilavesi
hususunda Padişahın yüce müsaadesini sağlamak için yüce himmetlerinizi
saçarak işbu hayırlı işin devletli Karaman Valisi Elhâc Ali Paşa -Allah onun
işini dilediği gibi kolaylaştırsın- Hazretleri’ne havale edilmesi temennisi
samimiyet ve sadakatle durum ve keyfiyet ifade edildi. Bu güzel vesile ile
dervişlerin varakasının yazılmasına girişildi.
Baki emir ve ferman devletli, şefkatli, yüksek efendim hazretlerinindir.
5 R. 1835
Verâ yönünden en fakir, fukaranın hizmetçisi Şah-ı Nakşibend Behcetî’nin
fukarasından ve Hacı Bektaş-ı Velî (k.s) dergâhında Nakşibendiden icazetli.
Elhâc Mehmed Said.
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MEHMED SAİD EFENDİ (MÜFTÜZADE)
bk. HACI SAİD EFENDİ
MEHMED SALİM EFENDİ bk.
HİSACIKLIZÂDE SALİM EFENDİ
MEHMED SIRRÎ EFENDİ bk. SIRRÎ
MEHMED ŞEMSEDDÎN EFENDİ bk. ŞEMSÎ
MEHTER, HAMDİ
Şair, yazar, bürokrat (Kayseri, 1934-08
Nisan 2011). İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul İktisat Fakültesinden mezun oldu (1960). Sayıştayda
göreve başladı (1962). TODAİE Kamu
Yönetimi Uzmanı oldu ve aynı yıl
Pakistan’da Administrati ve Staff College
kursuna katıldı (1972). Londra’da İngiliz
Sayıştayında araştırma yaptı (1976).
Kendi isteğiyle emekli oldu (1985). Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi
olarak çalıştı (1985-1987). Sayıştayda
yeniden göreve başladı ve Anayasa Mahkemesi raportörü oldu (1987). Ayrıca
çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri
yayımlandı. 1996 tarihinde yeniden
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıydı.
Eserleri: Viktorya İstasyonu (şiir);

Yürürlükteki Sayıştay Genel Kurul
Kararları 1937-1977 (1977); Belediye
Mevzuatı (1980); Açıklamalı-Örnekli
BAĞ-KUR Kılavuzu (1986); Siyasi Partilerin Mali İşlemleri ve Denetimleri
(2008).
MUHSİN İLYAS SUBAŞI

Ali Rıza Karabulut’un vefatı
ile kapanan Mektebe
Yayınları yeni yayınevi Akabe
Kitabevinde

MEKTEBE YAYINLARI
Ali Rıza Karabulut* (Ö. 2012) tarafından
Kayseri’de kuruldu. Kendisi 1968 yılında
Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesine tasnif memuru olarak atanmış
ve aynı kütüphanede otuz yıl çalışarak
1998 yılında “İl Kültür Müdürlüğü Şube
Müdürlüğü”nden emekli olmuştur. Daha
çok kütüphane kaynaklarından istifade
ile hazırladığı onlarca değerli çalısması
arasında ilk eseri olan İslam’da Vasiyet
Meselesi adlı eserini 1975 yılında yayınevi adı olmaksızın yayınladı. 1990’lı yıllara
kadar şahsı adına yayınladığı eserlerin
sayısı yirmi beşe yaklaşmaktadır. 1990’lı
yılların başında dağıtım ve resmî birtakım zaruretler sonucu Mektebe Yayınla-

rını kurmuş ve kendi eserlerini Mektebe
Yayınları adına yayınlamaya devam
etmiştir. Yayınevinin tam olarak hangi yıl
kurulduğu bilinmemekle beraber Mektebe Yayınları adı altında yayınladığı ilk
eser İslam’da Vasiyyet adlı kitabın 5.
baskısıdır. Ayrıca İstanbul ve Anadolu

Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması
Eserler Ansiklopedisi (3 cilt); Dünya
Kütüphanelerinde Mevcut İslam Kültür
Tarihi İle İlgili Eserler Ansiklopedisi”
(Kardeşi Ahmet Turan Karabulut ile birlikte, 6 cilt); Tıbb-ı Nebevi (1-2 tek cilt)
adlı takım hâlindeki eserleri ile birlikte,
1990 sonrası telif ettiği diğer eserleri ile
yeni baskıları yapılan eserlerini Mektebe
Yayınları adına yayınlamıştır.
Ali Rıza Karabulut’un vefatından sonra
yayınevi yayın faaliyetine son vermiştir.
Sadece Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi (1-2
tek cilt) adlı eseri Akabe Kitabevi sahibi
Esat Ayata tarafından Akabe Kitabevi
adına yeniden yayınlanmıştır.
MEHMET AYMAN

MELİK ARSLAN
XIV ve XV. yüzyıllarda Anadolu’da
Maraş Kayseri bölgesinde hükümran
olmuş Elbistan merkezli bir beylik olan
Dulkadıroğulları*nın hükümdarlarındandır (Ö. 1465).
Melik Arslan Bey, babası Süleyman Bey’in 28 Ağustos 1454 tarihinde ölümünden
sonra yerine bey oldu. Mısır ve Suriye’ye
hâkim olan Memluklulara bağlılığını arz
edip amcası Feyyaz’ın, yine onlara dayanarak bey olmasını önlemiştir. Beyliğinin
on yılını sulh ve sükûn içinde geçirdi.
1464 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölümü üzerine, daha önce kendilerinde olup Karamanlılara geçmiş olan Kayseri’yi geri almak için teşebbüse geçmiştir. İbrahim Bey’in ölümünden sonra
şehzadelerinin taht kavgalarına düçar
olan Karaman halkı bu durumdan kurtulmak için devrin diğer güçlü devleti
Akkoyunluların Hükümdarı Uzun
Hasan’ı yardıma çağırdı. Bunu fırsat bilen
Uzun Hasan Dulkadırlıları Karaman
ülkesinden çıkarıp Karaman bölgesine
girerek bu devletin başına, kendisinin
desteklediği İbrahim Beyin oğullarından
İshak Bey’i getirdi. İshak Bey’e Memluklular da destek veriyordu.
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Duruma derhâl müdahale eden devrin
Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, kendisi ile anlaşmış bulunan ve
aynı zamanda halasının oğlu olan şehzadelerden Pir Ahmed Bey*’i Karaman tahtına çıkarmak için harekete geçti (1415).
Memluklu Sultanı Hoşkadem ise Dulkadırlı Melik Arslan’a İshak Bey’i desteklemesi talimatını verdi. Fakat Melik Arslan
bunu yapmadı ve Fatih Sultan Mehmed’e
yaklaştı. Yine de Memluklulardan çekindiği için onlara karşı açıkça cephe almamış, onların da yanındaymış gibi görünmeye çalışmıştı. Bu hadiseler üzerine
Karamanoğlu İshak Bey, beyliğin başında kalamamış ve 1465 yılında
Diyarbakır’a, Uzun Hasan’ın yanına gitmiştir. Uzun Hasan da Osmanlı-Memluklu rekabetinden istifade ederek Dulkadırlılara ait Harput Kalesi’ni kuşattı.
Harput’un kuşatıldığını haber alan Melik
Arslan, otuz bin kişilik kuvvetle Akkoyunlu ordusuna karşı harekete geçti.
Onları mağlup ederek komutanlarını ele
geçirdi. Bunun üzerine bizzat harekete
geçen Uzun Hasan karşısında Melik Arslan merkez Elbistan’a döndü. Uzun
Hasan’ın geldiğini görünce buradan da
kaçtı ve Dulkadırlı başşehri, Uzun Hasan
tarafından işgal ve yağma edildi. Neticede Melik Arslan anlaşma istedi ve
Harput’un Akkoyunlulara verilmesi şartı
ile 1465 Eylülünde anlaşma yapıldı.
Memluklular bunun karşısında hareketsiz kaldılar ve Osmanlılara yaklaşmış
olan Melik Arslan’a ait Harput’un Uzun
Hasan’a geçmesine razı oldular. Uzun
Hasan da dostluk sağlamak için
Harput’un anahtarlarını annesi ile Kahire’ye Hoşkadem’e gönderdi. Hoşkadem’in yanında Melik Arslan’ın Şah Budak
isimli kardeşi bulunuyor, kardeşinin bertaraf edilip beyliğin kendisine verilmesini
bekliyordu. Bu son hadiselerle Melik
Arslan’ın gözden düştüğünü görünce
Hoşkadem’le anlaşıp Kahire’den, kardeşini öldürmek üzere, Maraş’a bir suikastçı gönderdi. Ekim 1465’te bu fedai, Elbistan camiinde namaz kılmakta olan Melik
Arslan’ı bıçaklayarak öldürdü. Bunun
üzerine Şah Budak, Memluk sultanından
aldığı menşurla Elbistan’a gelip beyliğin

başına oturdu.
Melik Arslan’ın Kayseri’nin merkez
Mancusun* (Yeşilyurt) Mahallesi’nde
kesme taştan, sanatlı olarak yapılmış tek
kubbeli bir mescidi bulunmaktadır. Mescidin Melik Arslan’a ait olduğuna dair
herhangi bir kitabesi veya vakıf kaydı
bulunmamaktadır. Ancak caminin bugüne kadar bu isimle gelmiş olması, yapının
ona ait olmasında şüphe bırakmamaktadır. Cami vakıflarca onarılmış ve faal
hâldedir. Bu tarihte Kayseri merkezi
Osmanlılarda idi. Fatih’le 1464/65’te
anlaşan Pir Ahmed Kayseri ve Seykalan
(şehre yakın bir dağ) Kalelerini Fatih’e,
Osmanlılara teslim etmişti. Nitekim Pir
Ahmed’in, Kayseri Kalesi’ni Fatih adına
tamir ettirdiğine dair güney İç Kale Kapısı üzerinde 1465 tarihli Farsça bir kitabesi bulunmaktadır. Kayseri Dulkadıroğullarında olsa idi Melik Arslan Camii böyle
küçük bir yerde değil Kayseri’de yaptırırdı. 1466’da Fatih’in desteği ile Dulkadır
Beyi olan Şehsuvar Bey’in Fatih’le, Kayseri’deki sınırını tespit eden bir sınırnamesi bulunmaktadır.
Kaynakça: J. H. Mordtmann-Mükrimin Halil
Yinanç, “Dulkadırlılar”, İslam Ansiklopedisi, C.
III, s. 654–662; Refet Yinanç, Dulkadır Beyliği,
Ankara 1989, s. 58–61; Halil Edhem (Eldem),
Kayseri Şehri, hzl. Kemal Göde, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Yayınları No. 84, Kayseri
2011, s. 101, 102; “Dulkadıroğulları’nın Kayseri’deki Eserleri”, Çayırdağ, KTA, s. 253–259; M.
Çayırdağ, “Fatih Devrinde Kayseri’de OsmanlıDulkadırlı Sınırı”, Uluslararası Dulkadırlı
Beyliği Sempozyumu (Bildiriler), Kahramanmaraş 2012, s. 255- 264.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MELİK ARSLAN CAMİİ
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mancusun*
(Yeşilyurt) Mahalesi’nde bulunan yapının kitabesi bulunmadığından inşa tarihi
kesin olarak bilinmemektedir. Dulkadıroğulları* beylerinden Melik Arslan* tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami, XV.
yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.
Eğimli bir arazi üzerine tamamen kesme
taş malzemeden inşa edilen cami, son
cemaat mahalli ve harim kısmından meydana gelmektedir. Yapının dış cepheleri
oldukça sade yapılmış olup doğu ve batı
cepheleri simetriktir. Her iki cephede de
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MEL

Melik Arslan Camii (R. Aydın)

birer dikdörtgen pencere yer almaktadır.
Üç adet payanda ile desteklenen güney
cephe üzerine iki adet sivri kemerli pencere açılmıştır. Caminin kare kaideli çokgen gövdeli minaresi harimin kuzeybatı
köşesindedir. Camiye giriş son cemaat
mahalli üzerine sonradan yerleştirilmiş
taç kapıdan sağlanmaktadır. Üzerindeki
barok karakterli bitkisel bezemeler, son
cemaat mahallinin taç kapısının yapıya
sonradan ilave edildiğini göstermektedir.
Taç kapıdan geçildikten sonra son cemaat mahalline ulaşılmaktadır. Mahallin
kuzeybatısında minareye çıkışın sağlandığı kapı açıklığı yer almaktadır. Harimin
kuzey cephesinin ortasında basık kemerli
bir kapı açıklığı ile her iki yanında birer
adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır.
Kare planlı harimin kubbeli örtüsü,
tromplarla (Kare planlı bir yapının üzerine kubbenin oturtulabilmesini sağlayan
bir geçiş öğesidir.) geçilmiş sekizgen bir
kasnak üzerinde yükselmektedir. Kasna-

ğın üzerine her biri ana yönlerde olmak
üzere dört adet yuvarlak kemerli pencere
açılmıştır. Harimin güney cephesinde yer
alan mihrap, giriş açıklığı ile aynı akstadır. Kesme taştan oldukça sade bir şekilde yapılan sivri kemerli kavsaraya sahip
mihrap, kenarlarındaki üzeri bezemesiz
üç sıra silme kuşağı ile çevrelenmiştir.
Kavsaranın üst kısmında, iki kartuş içerisinde Al-i İmran Suresi’nin 37 ve 39.
ayetinden bölümler ile tarih ibaresi yazılıdır. Tarih H 1242–1243 (M 1826–1827)
ibareleri muhtemelen caminin onarımına işaret etmektedir. Mihrabın batısında
üzeri yağlı boya ile kaplı kesme taştan
yapılmış orijinal minber yer almaktadır.
Minber üzerindeki süsleme unsurlarını
profilli silmeler ve minber elemanlarını
ayıran kenar bordürlerinde görmekteyiz.
Harimin kuzey bölümünde ahşap çatkılı
kadınlar mahfili yer almaktadır.
Yapı hakkındaki önemli bir bilgi de 63
numaralı Kayseri Şeri’yye Sicil Defteri’nde yer almaktadır. Yapıyla ilgili bu kayıt,
1 Ağustos 1653 tarihli bir padişah fermanının suretidir. Ferman sureti “... Kayseri
kazâsına tâbi’ Mancasun nâm karyede
vakî Melik Arslan Cami‘-i Şerîfi vakfının
nâzırı olan Mustafa südde-i saâdetime
mektûb gönderüb cami‘-i mezbûr harâb
iken ta‘mir ve ihyâ olmağla bir mütevellî
lâzım ve mühim olduğun bildirüb Süleyman oğlu iş bu refî’ tevkî’ refî’ âli-şân-ı
hâkânî içün mahâll-i müstehâkdır deyû
yevmi bir akçe ile mütevelli nasb ve ta’yîn
olunub berât-ı şerîfim virilmek ricâsına
arz itmeğin hâne-i avârızından değil ise
tevcîh idüb bu nişân-ı hümâyûnu izzet-i
makrûnu virdim ve buyurdum ki ba’del
yevm mezbûr varub camî-i mezbûr vakfının mütevellisi olub hizmet-i lâzimesin
edâdan sonra yevmî bir akçe vazifeye
mutasarrıf olan ol bâbda hiç ferd mâni’
olmayub dahl ve taarruz kılmaya, şöyle
bileler, alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar ...”
şeklindedir. Fermandaki bilgiye göre
Melik Arslan Camii Vakfı’nın nazırı,
harap vaziyetteki camide, tamiratı yapmak üzere Süleyman adlı kişinin 1 akçe
yevmiye ile mütevelli atanmasını talep
etmiş, padişah da bu talebi onaylamıştır.
Yapının mihrabındaki tarih ibaresi (1826–
1827) ile son cemaat mahallinin kapısın-
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daki bezeme anlayışı birbirini onaylarcasına caminin XIX. yüzyılda esaslı bir tamirat
geçirdiğini göstermektedir.
Kaynakça: Kayseri Şeri’yye Sicil Defteri, No:
63, s. 125, Hüküm: 428; Remzi Aydın, “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Onarım Faaliyetleri: Kayseri
Örneği”, (Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri
2013, s. 118–119; “Kayseri’de Kitabelerinden XV.
ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk
Osmanlı Yapıları”, Çayırdağ, KTA, s. 220.
REMZİ AYDIN

MELİK GAZİ bk. EMİR GAZİ
MELİK GAZİ TÜRBESİ
Kayseri’nin doğusunda kurulmuş olan
Pınarbaşı* ilçesine takriben 18 km kala
ana yoldan sola sapılarak girilen tali bir
yolun götürdüğü ve kavşaktan itibaren 6
km ötede Melik Gazi köyünde yüksek bir
tepenin yamacında inşa edilmiştir.
Eserin kasnağı ve ehrami külahı yıkılmış,
tuğla kaplamaları dökülmüşken 1969
senesinde restore edilmiştir. Külah ve
kasnak yıkıldığı için tromplu iç kubbe
ortaya çıkmış, daha önceleri ahşap bir
çatı ile örtülmüşken bu değiştirilerek taş
bir kubbe inşa edilmiş ve son onarım
esnasında bunlar yıkılarak bugünkü sekiz
kenarlı kasnak ve piramidal külah örülmüştür.
Melik Gazi Türbesi, alçak taş bir kaide
üzerinde yükselen kübik bir gövde ile
onun üzerindeki yüksek bir kasnağa oturan piramidal külahtan oluşan tuğla bir
yapıdır. Klasik Selçuklu türbelerinde

Melik Gazi Türbesi (S. B. Akbaş)

Melik Arslan Camii planı (VGM Arşivi)

olduğu gibi iki bölümden meydana gelmiştir. Türbenin alt katında cenazelik
(mumyalık), üst katında da sandukaların
yer aldığı bölüm bulunmaktadır.
Türbenin üst kat girişi güney cephesinin
ortasında açılmış sivri kemerli bir açıklık
olup kapının kemeri ve söveleri tuğladan
örülmüştür.
Bir tam iki yarım tuğlaların münavebe ile
örülmesinden elde edilen söveler, yarım
tuğlaların aralarında boşluklar bırakılarak süslenmiştir. Aynı tarz boşlukları,
kapı kemerinde ve onu kuşatan kemer
silmede de görürüz. Kemerli kapı açıklığı
yarım tuğla derinliğinde dikdörtgen
şekilli bir çerçeve içine alınmış olup çerçeve ile kemer kavisi arasında kalan
satıhlar yarım tuğlaların dik ve yatık konmasıyla tezyin edilmiştir. Tek yönlü ve

MEL

/ 367

[1807]

[1808]

368 /

MEL

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Melik Gazi Türbesi üst kat
planı (çizim: H. Önkal)

Melik Gazi Türbesi Anadolu’da bütünüyle
tuğla malzemenin kullanıldığı sayılı
türbelerden biridir (C. Arslan).

Melik Gazi Türbesi alt kat
planı (çizim: H. Önkal)

Melik Gazi Türbesi A-A kesiti
ölçek 1/100
(çizim: O. C. Tuncer)

dört basamaklı merdivenli bir kapıdan
kare planlı üst kat salonuna girilir. Eser
içte tromplar bölgesine kadar kireçle
sıvalı olup duvarlar ayrıca zeminden yaklaşık iki metre yüksekliğe kadar ahşap
levhalarla kaplanmıştır.
Bu ahşap kaplama üzerine geniş bir
kuşak, türbeyi dört yandan çevreler. Kare
veya dikdörtgen panolara bölünmüş bu
kuşak üzerinde çiçek, vazo, saat gibi
değişik motifler ile Ayete’l-Kürsî yer
almaktadır. Gerek yazı gerekse motifler
basit karakterdedir.
Kubbe, tuğladan balıksırtı tarzında örülmüştür. Türbe ana eksenler üzerinde ve
yüksekte açılmış dikdörtgen şekilli ve
içten dışa doğru daralan dört mazgal
penceresi ile aydınlanır. Zemini ahşap
döşeme olan eserin üst katında ahşap altı
sanduka yan yana uzanmaktadır.
Alt (cenazelik) katı dört kollu haçvari bir
planla düzenlenmiştir. Kollar sivri
kemerli birer beşik tonozla örtülmüş,
ortadaki kare mekân ise çapraz tonozla
kapatılmıştır. Tonozlar ve duvarların iç
cidarları tamamıyla tuğla örgüdür. Cenazelik bölümü doğu ve batı duvarlarında
açılan ve içten dışa doğru küçülen iki
mazgal pencere ile aydınlatılmıştır.
Zemini toprak olan cenazelikte Melik
Gazi’nin olduğu söylenen bir mumya yer
almaktadır.
İçte sıva üzerine sonradan yapılmış boyalı nakışlar olmakla birlikte dış cephelerin

daha özenle ele alındığı açıktır.
Eser tuğla malzemenin verdiği imkânlar
kullanılarak tuğlaların değişik tarzda
dizilmesiyle elde edilen kompozisyonlarla süslenmiştir. Tezyinat hem içte hem de
dışta tatbik olunmuştur. Ancak dış cephelerin daha ehemmiyetle ele alındıkları
açıktır. Melik Gazi Türbesi hem form
hem de tezyinatı bakımından Meraga’daki Künbed-i Surh’un (542/1147-1148) daha
sade bir örneğidir.
Melik Gazi Türbesi’nde taş ve tuğla birlikte kullanılmış olmakla beraber taş
sadece kaidede, tuğla ise hâkim malzeme
olarak tüm yapıda kullanılmıştır.
Anadolu’da bütünüyle tuğla malzemenin
kullanıldığı sayılı türbelerden biri de
Melik Gazi Türbesi olmaktadır.
Melik Gazi Türbesi planı, tezyinatı, malzemesi ve ölçüleri ile Büyük Selçukluların hatırasını Anadolu’da yaşatan “İran’a
has biçimlerin” ağır bastığı zarif ve nadide bir eserdir.
Türbeye ait herhangi bir kitabe mevcut
değildir. Eserin Danişmendlilerden
Melik Gazi’ye atfen inşa edilmiş olması
ve Anadolu’daki Kemah Mengücek Gazi

Melik Gazi Türbesi giriş (güney) yüzü
(çizim: O. C. Tuncer)
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Melik Gazi Türbesinin tromplu iç kubbesi
(C. Arslan)

Türbesi (XII. asır sonu XIII. asır başı)
Niksar, Kırkkızlar Türbesi (XII. asır ilk
çeyreği) gibi örneklerle benzerliği dikkate alınarak XII. y.y. sonlarında inşa edilmiş olduğu söylenebilir.
Kaynakça: M. Oluş Arık, “Başlangıç Devri Anadolu Türk Mimari Tezyinatının Karakteri”,
Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s. 176;
Ömür Bakırer, “Anadolu Selçuklularında Tuğla
İşçiliği”, Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s.
19; Tahsin Özgüç, Mahmut Akok, “Melik Gazi
Türbesi ve Kalesi”, Belleten, C. XVIII, S. 69-72,
Ankara 1954, s. 332-333; Hakkı Önkal, Anadolu
Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996; Orhan Cezmi
Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. I, Ankara
1986.
CELİL ARSLAN

MELİK MEHMED GAZİ
Kayseri’yi idare merkezi yapan Danişmendliler*’in üçüncü hükümdarı (? –
Kayseri, 6 Aralık 1143).
Babası, devrinde Anadolu’nun en büyük
hükümdarı olan Danişmendlilerin ikinci
meliki olup mezarı Kayseri’nin Pınarbaşı* ilçesinin Melikgazi köyünde (mahalle)
bulunan Emir Gazi*’dir. Hayatı Bizans,
Haçlılar ve Ermenilerle mücadele ile geçtikten sonra 1134 yılında vefat edince
geride Mehmed (Muhammed), Yağıbasan, Yağan ve Aynüddevle isimli dört
oğlu kalmıştı. Bunlardan büyük oğul
Melik Mehmed Gazi yerine geçmişse de
diğer kardeşleri ülkenin çeşitli bölgelerinde idarede bulunuyorlardı. Babası gibi
hayatını İslam düşmanları ile mücadele
ile geçiren Mehmed Gazi çok dindar
olup devleti bu şekilde idare ediyor ve
şarabı yasaklıyordu. Kendisine merkez
olarak seçtiği Kayseri’nin surlarını imar

Melik Gazi Türbesi’nin iç görünümü (C. Arslan)

edip idare binaları yaptıran Mehmed
Gazi, yıkılmış eski Roma mabetlerinden
taşıttığı sütun ve sütun başlıkları ile şehrin ilk büyük mabedi olan Cami-i Kebir*’i
(Ulu Camii) ve önündeki medresesini
inşa ettirmiştir.
1135’te kendisine karşı harekete geçen
kardeşlerinden Yağan’ı bertaraf etti,
Aynüddevle’yi de Malatya’ya kaçırttı.
Bizans İmparatoru Yuannis’in Anadolu’ya yaptığı seferi, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesud’la anlaşarak karşılayan Melik
Mehmed, 1136 yılında Maraş bölgesine
girdi ve Haçlıların elindeki köyleri ve
Göksun’u ele geçirdi. Güneydoğudaki
Haçlılar, Bizans İmparatorunu yardıma
çağırdılar. İmparator büyük bir ordu ile
Adana bölgesine geldi ve burada bir
kısmı Ermenilere ait birçok şehir ve kasabayı ele geçirip Haçlı kontlarını kabul
etti, sonra İstanbul’a döndü. Melik Mehmed ise bu arada kardeşi Aynüddevle ile
uğraşıyordu. Nihayet Aynüddevle onun
baskısından kaçıp Haçlılar’a sığındı.
Melik Mehmed bundan sonra Keban,
Feke ve Kızıldağ Kalelerini Hristiyanlardan aldı (1139). 1141 yılında Bizanslıların
geri aldıkları Karadeniz sahilindeki bölgeleri fethetti ve buradan süratle güneye,
Elbistan bölgesine dönerek buradaki
Haçlı saldırılarını önledi.
Bizans İmparatoru, Melik Mehmed ve
Sultan Mesud’un kendi bölgelerine yapmış olduğu akınları önlemek üzere büyük
bir ordu ile tekrar sefere çıkıp Daniş-
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Melik Mehmed Gazi’nin yaptırdığı, şehrin ilk büyük mabedi olan Cami-i Kebir
(S. B. Akbaş)

mendlilerin eski başkentleri Niksar önüne
gelerek burayı uzun bir süre kuşattı. Ancak
Türklerin taciz hücumlarına dayanamayan İmparator, muhasarayı kaldırıp 1141
yılı başlarında İstanbul’a döndü.
Melik Mehmed Gazi bütün bu gazalardan ve fetihlerden sonra 6 Aralık 1143
yılında Kayseri’de öldü. Öldüğünde Zünnun, Yunus ve İbrahim adında üç oğlu
vardı. Yerine büyük oğlu Zünnun’u
bırakmıştı. Ancak çocukları ve kardeşleri
Sivas hâkimi Yağıbasan ve Malatya’yı
tekrar ele geçiren Aynüddevle ile aralarında başlayan taht kavgaları Danişmendli Devleti’ni zayıflatmış, sonunda
Selçuklular (II. Kılıç Arslan*) tarafından
tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Melik Mehmed Gazi, Kayseri’de ilk defa
kendi adına, babası gibi tamamen Rumca
(Grekçe-Bizansça) ibareli bakır paralar
bastırmıştır. Bu paraların ön ve arka
yüzünde tercüme olarak “Bütün Rum ve
Anadolu’nun Meliki Muhammed” yazılıdır. Mehmed Gazi paralarının yerli halk

ve Bizanslılarca kabul görmesi için paralarını bu şekilde bastırmıştır.
Melik Mehmed Gazi’nin yaptırdığı cami,
şehrin zemininin zamanla yükselmesi
sebebiyle büyük bölümü toprak altında
kalmış olarak faaliyetine devam etmektedir.1205/6 (H 602) yılında herhâlde Kayseri’de meydana gelen depremle harap
olması üzerine Mehmed Gazi’nin kardeşi
Yağıbasan’ın oğlu, Selçuklu hizmetine
girip Kayseri emirliği yapan Muzaffereddin Mahmud tarafından tamir ettirilmiştir.
Bu onarıma ait kitabesi caminin kuzey
kapısı üzerinde bulunmaktadır. Muzaffereddin Mahmud’un yaptırmış olduğu,
üzerinde ismi yazılı olan caminin ahşap
kapısı bugün Ankara Etnografya
Müzesi’nde bulunmaktadır. Sanat değeri
haiz orijinal ahşap minber de büyük bir
ihtimalle bu dönemde yapılmıştır.
Osmanlı Dönemi’nde 1714 (H 1126) tarihinde vuku bulan depremde büyük hasar
gören cami, 1722/23 yılında Topkapı
Sarayı’nda matbah (saray mutfağı) ve sur
(şehzadelerin sünnet düğünü) emini olan
Kayserili Hacı Halil Efendi* tarafından
eski şekliyle yeniden yaptırılmıştır.
Cami önündeki Kayseri’nin ilk eğitim
kurumu olan Melik Gazi Medresesi ise
XX. yüzyılın başına kadar tedrisatına
devam etmişse de daha sonra harap hâle
gelmiş, 1966 yılında belediye tarafından,
yakınında bulunan Osmanlı Mahkeme
Hanı ile birlikte ortadan kaldırılmıştır.
Sadece medrese içindeki Melik Mehmed
Gazi’nin türbesi onarılarak muhafaza
edilmiştir. Burada arkeolojik bir kazı
yapıldığında medresenin kalıntıları açığa
çıkarılabilir.
Melik Mehmed Gazi, Kayseri’de yaptırmış olduğu cami, medrese ve türbesi için
üç ayrı vakıf meydana getirmiştir. Onun
orijinal vakfiyeleri maalesef kaybolmuşsa
da XVI. yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde
yapılmış olan vakıf ve emlak tahrirlerinde
bu vakıflardan bahis bulunmaktadır.
“Vakf-ı Cami-i Sultan” başlığı altında kaydedilen Ulu Cami’nin 1500 tarihli Vakıf
Tahriri’nde Cırlavuk Köyü (şimdiki Kayseri merkez Mimarsinan Mahallesi), Tokat
Erbaa’da bir köy, Kayseri’de Zaviyecik
mezrası (ekinliği) ve bir alanın gelirleri,
1584 tarihli kayıtlarda da yine Cırlavuk’un
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Kayseri’nin Yazır köyünün, Zaviyecik
mezrasının gelirlerinin vakfedildiği kaydedilmiştir. Yine 1500 tarihli tahrirde “Vakf-ı
Medrese-i Melik Mehmed Gazi” başlığı
altında kaydedilen medresenin vakıf tahririnde Kayseri’de Germir köyünün (şimdi
merkez Melikgazi ilçesi mahallesi), Dibek
(Derevenk?) köyünün ve bir değirmenin,
1584 tarihli kayıtta da yine Germir ve
Dibek köylerinin gelirlerinin vakfedildiği
kayıtlıdır.
Mehmed Gazi’nin medrese içindeki türbesi için yapmış olduğu vakfa ait 1500
tarihli vakıf kaydında Argıncık köyünün
(şimdi merkez Kocasinan ilçesinde
mahalle) Talas yolu üzerinde şehir sınırında bir arazinin Karahisar’da (Yeşilhisar*) bir başka arazinin, 1584 tarihli tahrirde de aynı yerlerin gelirlerinin vakfedildiği kayıtlıdır.
XV. yüzyılın başında Kayseri Karamanoğulları* elinde bulunurken burasının valisi, Karamanoğlu hanedanından Şeyh
Çelebi’nin oğlu Sevinç Demir’in naşı da
bu türbeye defnedilmiş, onun için de ayrı
bir vakıf yapılmıştır. Buna göre “Vakf-ı
Türbehan-ı Sevinç Temur Oğlanları” ve
“Vakf-ı Türbe-i Sevinç Demir” başlığı
altında 1500 ve 1584 tarihli defterlerde,
Ulupazar’da (Büyük Çarşı) bir tabak
(derici) dükkânının gelirinin yine bu türbeye türbehanlık ve türbedarlık için vakfedildiği kayıtlıdır.
Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesine,
burada otuz yıl önce ilçe ihdas edilirken
Melik Mehmed Gazi’nin ismi verilmiştir.
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MELİK MEHMED GAZİ MEDRESESİ VE
TÜRBESİ
Surların içinde, Cami-i Kebir*’in güney
duvarına bitişik olarak inşa edilen yapı
Kayseri’nin en eski medreselerinden birisiydi. 1966 yılında belediye tarafından
yıktırılmıştır. Bugün yapının bulunduğu
yerde medresenin içinde bir bölüm olan
türbenin bir kısmı ve 1995 yılında belediye ile cami derneği tarafından yaptırılan
şadırvan, tuvalet ve kalorifer dairesi
bulunmaktadır.
Danişmentli Beyliği’ne ait olan Cami-i
Kebir ile birlikte külliye hâlinde kaba
yonu taştan inşa edilen yapı, eski fotoğraflarına göre açık avlulu ve bir eyvanlı
plan şemasına sahiptir. Medrese yıkılmadan önce özel mülkiyete geçmiş ve çevresindeki ticari dokuya uygun olarak
medrese odaları dükkân hâlini almıştır.
Medreseden günümüze sadece kime ait
olduğu belli olmayan türbe kısmı kalmıştır. Bu türbenin camiyi inşa ettiren Melik
Mehmed Gazi*’ye ait olduğu genel kabul
görmektedir . Medresenin Cami-i Kebir’i
yaptıran Danişmentli Emiri Melik Mehmed Gazi tarafından yaptırıldığı, tarihî
kayıtlardan bilinmektedir . XVI. yüzyıl
Osmanlı tapu tahrirlerinde, medresenin
vakıfları cami ile birlikte sayılmış ve
Melik Mehmed Gazi tarafından inşa ettirildiği de deftere ayrıca kaydedilmiştir .

Kaynakça: Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye
Tarihi Selçuklular Devri, I. Cilt, Yay. Refet
Yinanç, Ankara 2013, s. 248-261; M. H. Yinanç,
“Danişmendliler”, İ.A., C. III, s. 468-479;
Osman Turan, SZT, s. 172-177; Yasemin Demircan (Özırmak), Tahrir ve Evkaf Defterlerine
Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992, s. 9, 10,
24, 25, 26, 32, 33; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden 15 ve 16. Yüzyıllarda Yapıldığı
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S. XIII, s. 531 vd; Çayırdağ Kayseri “Ulu Camii
Ahşap Minberi”, Türk Etnografya Dergisi, S. XV,
s. 55-64; Çayırdağ-M. Eskioğlu, Melikgazi Tür-

besi Rehberi ve Danişmendlilerin Kayseri’deki Eserleri, Kayseri 1987; Çayırdağ, “Daniş-

mendliler”, C. I, s. 419,420; Mehmet Mübarek,
Meskükat-ı Kadime-i İslamiye Katalogu, C.
III, İst. 1318.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

Melik Mehmed Gazi Medresesi’nin 1966 yılında belediye tarafından yıkılışı
(O. Eravşar Arşivi)
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sebe ve maaş-ı muharrer (yazılı maaş)
kaydına gitmiştir.
Bu yüzyılın ortalarında Melik Mehmed
Gazi Medresesi’nin tedris ve tevliyet
cihetlerine beratla mutasarrıfları olarak
es-Seyyid Mehmed Salih, es-Seyyid
Osman, Yakub, Ahmed, Mehmed Nuri,
İsmail Hilmi ve Osman adları geçmektedir. 1276 mali yılı için vakfın Germir,
Talas, Derevenk, Tavlusun, İstefene,
Kumarlı, İsbile ve Argıncık köylerinden
ve buralara tabi mezralardan olmak
üzere 9 kalemde toplamda 3622 kuruş
ve 10 para geliri bulunmaktaydı.

Melik Mehmed Gazi Türbesi-2013

Melik Mehmed Gazi Medresesi Vakfı
Danişmend oğlu Ahmed Gazi tarafından
Sivas merkez olmak üzere Anadolu’da
kurulan Danişmendli Devleti’nin üçüncü
hükümdarı Melik Mehmed Gazi tarafından yaptırılmıştır. Ulu Cami (Cami-i
Kebir) külliyesine dâhil olup caminin
güneyinde bulunmakta idi. Yeri hâlen
yeşil alandır. Medrese hücrelerinden
birisi olan türbe kısmı caminin kıble
duvarına bitişik olarak mevcut bulunmaktadır. Bu türbe, medrese yıkıldıktan
sonra belediye tarafından bugünkü
hâliyle tamir ettirilmiş ve içerisine taş
sanduka ilave edilmiştir. 1500-1520
tarihleri arasında bu medreseye Germir
ve Merenk köylerinden toplamda 6886
akçelik gelir vakfedilmiştir.
Ahmed Nazif, medresenin bir hayli alim
ve fazilet sahibi kimselerin yetiştiği bir
yer olduğunu ve kayıtlı olarak bir hayli
vakıf gelirleri bulunduğunun rivayet dildiğini ancak Vakıflar idaresince 3206
kuruş aşar-ı mevkufe bedeli ve türbenin
de 324 kuruşluk türbedarlık görevi olduğunu belirtmektedir.
Melik Mehmed Gazi Medresesi’nin
müderris ve tevliyet cihetlerine tahsis
edilen vakfın 21 Cemaziyelevvel 1271 (9
Şubat 1855) tarihli 1269 ve 1270 mali yıllarına ait muhasebesine göre aşar bedelinden 2161 kuruş ve cehriden (açıktan)
1340 kuruş olmak üzere geliri 3501
kuruştur. Bu gelirden 100 kuruşun tevliyet (mütevillilik) hissesinin harc-ı muha-

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de
Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı
Mühim Tarihî Binalar”, IX. Türk Tarih Kongresi, C. II, Ankara 1988, s. 717-721; Yasemin
Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterleri’ne Göre
Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992; Süryani Mihael, Chroniques, (çev. Chabot), C. I-III, Paris
1905; Özen Tok, XIX. Yüzyıl Ortalarında Kayseri Vakıflarının Arazi Gelirleri, Çizgi Kitabevi: 544, Konya 2015, s. 152-153.
OSMAN ERAVŞAR

MELİKE ADİLİYE HATUN
Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin
büyük sultanı I. Alâeddin Keykubad*’ın
zevcelerinden birisidir.
Alâeddin Keykubad, tahta çıktığı 1221
yılında Alanya’yı (Alâiye) fethetti ve buranın Bizanslı valisinin kızı Hunat (Mahperi) Hatun*’la evlendi. 1226 yılında Eyyubiler üzerine Güney Doğu Anadolu’ya
yapılan seferde zaferler kazanıp Eyyubiler ve Artukluların birçok şehrini fethedip esirler alarak yazlık merkez Kayseri’ye döndü. Keykubad bu başarılarına rağmen Asya’da ortaya çıkan Moğol ve Harzem tehlikesine karşı Eyyubilerle ve
Artuklularla yeniden dostluk kurmak
gerektiğini düşündü. Bu nedenle aldığı
esirleri serbest bıraktırdı ve akrabalık
kurmak için Şam-Eyyubi Hükümdarı
Melik Eşref’in kızkardeşi (eski Mısır
Eyyubi Sultanı el-Âdil’in kızı) Melike
Adiliye ile evlenmek istedi. Emirlerinden
Şemseddin Altun Aba’yı dünür olmak
üzere çok zengin hediyelerle Şam’a gönderdi. Selçuklu Emiri, Şam’a gelince
başta büyükleri Melik Eşref olmak üzere
diğer bütün Eyyubi melikleri onu karşıladılar. Emir Şemseddin onlara Sultan’ın
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hediyelerini takdim etti ve talebini söyledi. Meliklerin bunu kabulü üzerine nikâh
merasimi yapıldı. Gelinin hazırlanması
için Emir Şemseddin bir müddet Şam’da
bekletildi. Şemseddin Sultan’a bir mektup yazarak onun, gelini karşılamak için
Malatya’ya kadar gelmesinin melikleri
memnun edeceğini söyledi. Sultan bunu
yerinde görerek büyük bir heyetle
Malatya’ya doğru harekete geçti. Ancak
yolda boynunda çıbanlar çıkarak hastalandı. Nihayet tabiplerden biri yaralarına
neşterle müdahale ederek iyileştirdi. Sultan çok memnun oldu ve o tabibi hediyelere boğdu. Şam emirleri örf ve âdetlerine
uyarak mücevher ve taşlarla süsledikleri
altın ve gümüşten imal edilmiş yedi
köşkü, katırların sırtına yerleştirerek
Melike’yi Malatya’ya getirdiler. Yanlarında bulunan Mısır, Şam, Rum ve
Musul’dan topladıkları oyuncular, hokkabazlar ve kavalcılar (müzisyenler) zarif
hareketlerle sanatlarını icra ettiler. Sekizinci gün Sultan, halka açık eğlence meclisi düzenledi. Şam emirlerini meclise
çağırarak yanına oturttu. Onlara gurbet
elde kendi sağlığından dolayı verdiği
sıkıntıdan özür diledi. Onun üzerine
onların hepsi yeri öperek Sultan’ın yeniden sağlığına kavuşup şifa bulmasından
dolayı Yüce Allah’a hamd ve şükürler
ettiler. Yiyip içtikten sonra şiir dinlemeye, meşrubatlar içmeye başladılar.
Devrin kaynağı İbn Bibi’nin tasvirlerine
göre “Gelin mavi renkli çadıra giderken
Sultan da yıldızlar ve göğün lacivert kubbesi altında otağına yürüdü. Haremde
helaliyle buluştu. Gerdek gecesinin
sevinç ve mutluluğundan harem dadılarına ve hizmetçilerine, Şam tarafından gelmiş olan görevlilere hazine değerinde
bağışlarda bulundu. Melike ise Karun
hazinesine gark oldu.
Ertesi gün türlü lütuflar ve kıymetli hediyelerle Şam emirleri padişah sofrasına
davet edildiler. Ziyafetten sonra Sultan
tekrar gelin odasına gitti. Sabahleyin yine
yerli ve yabancı emirlere hediyeler dağıtıldı. Yedi gün süreyle görkemli eğlence
meclisleri düzenlendi. Sekizinci gün
büyük lütuflara mazhar olan Şam emirlerinin ülkelerine dönmeleri izni verildi.
Devletin emirlerinin bazıları, uğurlamak

Melike Adiliye’nin türbesi Çifte Kümbet

için onlarla beraber ülke sınırına kadar
gitti.
Uğurlamaya giden emirler geri dönünce
Sultan mutlu bir şekilde Kayseri’ye hareket etti. Neşe ve sevinç içinde menziller
aşarak “Darü’l-Feth” denilen Kayseri’ye
vardı. Oraya giderken uğradığı her şehirde törenler düzenlendi. Halk, Sultan’ın
önüne paralar saçtı. Sultan Kayseri’den
kışı geçirmek üzere Antalya’ya, oradan
da Alâiye’ye (Alanya) geçti.”
Bu şekilde evlenme merasimi Selçuklu
tarihçisi tarafından teferruatıyla anlatılan
Melike Adile, Sultan’ın birinci hanımı
Hunat (Mahperi) Hatun gibi genellikle
Kayseri’de kalıyordu. Hadiselerden anladığımıza göre herhâlde Hunat Hatun,
şehir merkezinde olan Saray’da (Devlethane), Adile Hatun da Sultan’ın Kayseri’de yeni yaptırmış olduğu yazlık saray
Keykubadiye*’de kalıyordu.
Keykubad’ın Hunat Hatun’dan büyük
oğlu Keyhüsrev, Adile Hatun’dan da
ortanca ve küçük oğulları İzzeddin Kılıç
Arslan ve Rükneddin Süleyman dünyaya
gelmiştir.
Alâeddin Keykubad emirlerini toplayarak kendisinden sonra yerine, ilk hanı-
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mından olan büyük oğlu Keyhüsrev’i
değil de ikinci hanımından olan Kılıç
Arslan’ı tahta çıkarmalarını istemiş ve
onlardan buna uyacaklarına dair söz
almıştı. Çünkü o, büyük oğlunu devletin
başına geçmeye, sultanlığa layık görmüyordu.
Büyük Sultan 1237 yılı Ramazan
Bayramı’nın dördüncü günü (31 Mayıs),
Kayseri’de Keykubadiye Sarayı’nda
davetlilere ve emirlere vermiş olduğu bir
ziyafet esnasında zehirlenerek şehit edilmiştir.
Sultan’ın ani vefatı büyük bir karışıklığa
sebep olmuş, devletin ileri gelen emirlerinden Kemaleddin Kamyar*, Kayır Han*
ve Hüsameddin Kaymeri gibi bir kısım
ümera Sultan’a verdikleri söze uyarak
Keykubadiye Sarayı’nda Veliaht Şehzade
İzzeddin Kılıç Arslan’ın yanında kalırken
şehir sarayı Devlethane’de, başta emirlerden Sadeddin Köpek (bu isim ona hakaret için konmamış, kendi öz ismi olup
eski Türklerde köpek ve barak ismini
alan şahıslar vardı.) ve ona uyan birçok
ümera, Hunat Hatun’un oğlu, büyük şehzade Keyhüsrev’i tahta çıkarmış ve biat
etmişlerdi. Böylece zehirlenme hadisesinin arkasında kimlerin olduğu ortaya
çıkmıştı. Keyhüsrev taraftarları ağır bastığı için Keykubadiye Sarayı’ndaki emirler
de gelip ona biat etmek zorunda kalmışlardı. Böylece Sultan’a verilen söz bir
kenarda kalmıştı.
II. Gıyaseddin Keyhüsrev* olarak tahta
çıkan büyük şehzadenin ilk işlerinden
biri, Melike Adiliye’yi Ankara Kalesi’ne
göndererek orada, eski Türk âdetlerine
göre yay kirişiyle boğdurarak öldürtmek
olmuştur. Yine İbn Bibi’nin anlattığına
göre, “Her hareketinde asil yaratılışının
izleri görülen, son derece iffetli ve namuslu olan bu merhume, cellatlar gelmeden
önce izin alıp abdestini yeniledi. Hayatına veda etmek için içinden gelerek iki
rekât namaz kıldı. Yüzünü dua kıblesi
olan göğe çevirerek, “Allahım ben senin
kulunum ve kulunun zulüm görmüş,
ümitsizliğe düşmüş değersiz kızıyım.
Benimle çocuklarım arasına karanlık
perde koydular. Ruhumu ve vicdanımı
köreltip kanımı akıtmaya niyet ettiler.
Allahım! Çocuklarımı sana emanet edi-

yorum. Onları koru! Sen tövbeleri kabul
eder, kullarına acırsın!” dedi. O anda
orada bulunan saray hocaları bu duayı
ezberleyip bir yere kaydettiler. Merhume
devamla, “Zâlimlere hak ettikleri cezayı
ver. Bana acı ve beni bağışla, tövbelerimi
kabul et!” dedikten sonra başörtüsünü iki
üç kat dolayıp yüzünü kapayarak kıbleye
dönüp oturdu. Hizmetçilerle helalleşti.
Kelime-i Şahadet getirip Kur’an okumaya başladı. Cellatlar gelip böyle dünya
iffetlisi bir kadını cennet bahçesine gönderdiler.”
Sultan’ın bu hanımdan olan çocukları
olan İzzeddin Kılıç Arslan ve Rükneddin
Süleyman’ı ise Uluborlu’ya götürüp
orada hapsettiler. Hanedan kesintiye
uğramasın diye Keyhüsrev’in erkek
çocukları olana kadar onlar orada bekletildiler. Nihayet Keyhüsrev, erkek çocukları doğunca kardeşlerinin öldürülmesi
emrini verdi. Ancak görevi almış bulunan iyi işleri ile tanınan ve dürüst bir
kişiliğe sahip olan Mübarezeddin
Armağanşah’ın acıyarak şehzadeleri
öldürmediğine, başkaları ile Sultan’ı ikna
ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır.
Aslında Keyhüsrev’in bütün işlerini
Sadeddin Köpek üstlenmiş, onu gölgede
bırakacak, kendisi için rakip olacak,
başta Kemaleddin Kamyar olmak üzere,
ne kadar yaşlı, tecrübeli devlet adamı
varsa hepsini ortadan kaldırmıştır. Hatta
Sultan’ı dahi öldürüp saltanata geçmeye
niyetlenmiş ise de Keyhüsrev evvel davranarak hile ile onu yok ettirip kurtulabilmiştir. Tabii ki devlet bu hadiselerle
zayıflamış, vasıfsız insanlar göreve gelmiş, neticede ülke Moğolların işgaline
uğramıştır. Böylece büyük Sultan Alâeddin Keykubad’ın kararının ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkmıştır.
Melike Adiliye’nin türbesi Çifte Kümbet*
ismi ile Kayseri’de bulunmaktadır. Ankara’da öldürüldüğü belirtilen Hatun’un
cesedi bir müddet orada kaldıktan sonra
Kayseri’ye taşındığı anlaşılmaktadır.
Çünkü o zamana göre şehrin çok dışında
bir yere yapılan bu türbe, merhumenin
kızları tarafından ancak ağabeyleri
Keyhüsrev’in ölümünden sonra yaptırılabilmiştir. Türbenin kitabesinde tercüme olarak “Bu şehitlik Eyyub’un oğlu
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Melik Adil Ebu Bekir’in kızı, uğur ve
bereketlerin kaynağı, melikeler melikesi,
dünya ve ahiretin hatunu, üstün hasletlerin sahibi, zamanın Zübeyde’si, dünyada
kadınların efendisi, İslam ve Müslümanların yüz akı, din ve dünyanın koruyucusu, takva sahibi, güzel ahlaklı saadetli
Melikenindir. Allah onların kabirlerini
nurlu, ruhlarını ve kokularını güzel eylesin. Burasının yapılmasını muhterem kızları- Allah onları emellerine ulaştırsın ve
hâllerini güzel eylesin –altı yüz kırk beş
(1247) senesinde emretti.” yazılıdır.
Kitabede Melikenin adı yazılı değildir.
Ancak onun kastedildiği, yazılmış olan
babasının adından anlaşılmaktadır ve
kitabede çok üstün vasıflarla anılmaktadır. Türbenin yapılış tarihine göre kümbet Melike Adiliye’nin öldürülmesinden
on bir yıl sonra, kendisini öldürten II.
Keyhüsrev’in oğlu II. İzzeddin Keykâvus’un saltanatının ilk yılında yapılmıştır.
Herhâlde yukarıda belirtildiği gibi ya
talihsiz hanımın cesedi 11 yıl Ankara’da
bekletilmek zorunda kalınmış veya cesedi hemen getirilerek şehrin çok dışına,
bugünkü yerine, sade bir mezar yapılıp
konmuş, bilahare kızları, çekindikleri
Keyhüsrev’in vefatı üzerine şehrin dışına
bu türbeyi yaptırabilmişlerdir. Yine II.
Keyhüsrev’in ölümünden sonra yapılan,
Melike Adiliye’nin kuması, Alâeddin
Keykubad’ın ilk hanımı Mahperi Hunat
Hatun’un Kayseri’deki mezartaşı kitabesinde de Hunat Hatun benzer üstün vasıflarla anılmıştır.
Kümbet klasik Selçuklu türbeleri tarzında iki katlı, sekizgen gövdeli ve mahruti
külahlıdır. Ebatları mükemmeldir.
Kuzeyden girilen alt katı cesetlik, batıdan
bir taş merdivenle girilen üst katı mezar
taşının bulunduğu ziyaretgâhtır. Üst kata
çıkan merdivenler yıkıldığı gibi, mermerden lahit tarzında olması gereken mezar
taşı da kaybolmuştur. Türbenin vakıflarca yapılan son onarımında, yıkılıp yok
olan külahı yenilenirken estetik ölçülere
göre hatalı olarak kısa inşa edilmiştir.
Kümbetin gövdesine göre külah daha
yüksek olmalı idi.
Adiliye Hatun’un türbesinin Çifte Kümbet ismini neden aldığı konusunda çeşitli
görüşler ileri sürülmektedir. Kümbetin

karşısında, aradan geçen Kayseri-SivasMalatya-Maraş yolunun kuzeyinde bulunan tümülüs benzeri bir toprak tepenin
yerinde bir kümbet daha olduğu, bu
sebeple buraya Çifte Kümbet adı verildiği ihtimal dâhilindedir. Burada son
zamanlarda elektronik cihazlarla yapılan
gözlemlerde, tepenin içinde bir kümbetin alt katı veya temeli görülmüştür.
Durumun açıklığa kavuşması için burada
ilmî bir kazının yapılması gerekmektedir.
Yine bu türbede, devrin kümbetlerinden
farklı olarak mimarının ismi de yazılıdır.
Ancak isim tam olarak okunamamıştır.
İsmin kabul edilebilecek şekilde okunması hâlinde Selçuklu bir mimar daha
ortaya çıkacaktır.
Adiliye Hatun’un öldürülen erkek çocuklarının akıbeti ve mezarları hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Acaba şimdi
burada yıkılmış olan ve Çifte Kümbet’e
ismini veren diğer kümbet bu çocukların
ve aynı zamanda Çifte Kümbet’i yaptıran
kız kardeşlerinin mi idi? Bu durum tespit
edilememiştir.
Kaynakça İbn Bîbî, el-Evamir, C. I, s. 309-315,
C. II, s. 26-28; Halil Edhem (Eldem), Kayseri
Şehri, hzl. Kemal Göde, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Yayınları No. 84, Kayseri 2011, s.
69-71; Turan, SZT, s. 349-411; Albert Louis Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, çev. A. Akif Tütenk,
Hzl. Faruk Yaman, Kayseri 2008, s. 142, 143;
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri,
Ankara 1986, C. I, s. 151-155.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MELİKE HATUN bk. HATİCE (MISIR)
HATUN
MELİKGAZİ BELEDİYESİ
Kayseri Belediyesi 1989’da büyükşehir
belediyesi statüsüne geçince şehir,
Osman Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı
boyunca mülki bakımdan ikiye ayrıldı.
Güneyde kalan bölümde Melikgazi ilçesi
kuruldu. Belediye adını Melik Mehmed
Gazi*’den almıştır.
Mahalli seçimlerin yapıldığı 26 Mart
1989 tarihinden hemen sonra ise Melikgazi Belediyesi fiilen kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Anbar ve Konaklar
(Germir*) köylerinin tüzel kişiliği kaldırılarak Melikgazi Belediyesine mahalle
olarak bağlanmıştır.
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Melikgazi Belediyesi haritası (çizim: Ü. Yüksel)

1989 yılında 57 mahalle sayısı varken
1992 Bel-Sin Toplu Konut alanın tamam-

lanması ve 7 mahalle oluşturulması ile
sayı artmıştır.
2007 yılında küçük mahaller birleştirilmiş ancak 2009 yılında 7 belde belediyenin bağlanması ile mahalle sayısı 79
olmuştur.
30 Mart 2009 tarihi itibariyle Kıranardı*,
Hisarcık*, Gesi*, Mimarsinan, Turan*,
Subaşı, Bürüngüz* ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak Melikgazi
Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
2014 yılında da Ağırnas Belediyesi ile
Sarımsaklı muhtarlığının tüzel kişilikleri
kaldırılarak taşınır ve taşınmaz malları ile
birlikte Melikgazi Belediyesine mahalle
olarak bağlanmıştır.
2014 yılında yeni bağlanan belediye ve
köyle son olarak 81 mahallesi olmuş, yüz
ölçümü 5240 km2ye ulaşmıştır.
Melikgazi Belediyesinin 2013 yılı adrese
dayalı nüfus sayımına göre toplam
520.319 nüfusun mahallelere dağılımı şu

şekildedir:
Ağırnas (2.904), Alpaslan (14.579), Altınoluk (6.674), Anafartalar (8.353), Anbar
(3.850), Aydınlıkevler (6.789), Battalgazi
(10.547), Becen (760), Büyükbürüngüz
Fatih (361), Büyükbürüngüz Yavuz
(360), Caferbey (3.499), Camikebir
(370), Cumhuriyet (138), Çorakçılar
(7.177), Danişmend Gazi (14.324), Eğribucak (819), Erenköy (9.075), Esentepe
(14.055), Esenyurt (17.071), Germir
(3.144), Gesi Bağpınar (261), Gesi Bahçeli (632), Gesi Cumhuriyet (21.165), Gesi
Fatih (17.665), Gesi Güney (689),Gesi
Güzelköy (169), Gesi Kayabağ (368),
Gesi Kuzey (351), Gökkent (5.141), Gültepe (10.099), Gülük (1.113), Gürpınar
Pınar (642), Gürpınar Yeşil (657), Hisarcık Bahçelievler (1.117), Hisarcık Erciyes
(2.429), Hisarcık İbrahim Tennuri
(1.096), Hunat (1.703), Hürriyet (16.841),
İnecik (216), Karacaoğlu (6.975), Kazımkarabekir (9.284), Kemeraltı (2.010),
Keykubat (18.020),
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Kılıçaslan (12.122), Kıranardı Cumhuriyet (994), Kıranardı Fatih (1.987), Kiçikapı (107), Kocatepe (10.845), Konaklar
(5.315), Köşk (21.254), Küçük Mustafa
(5.781), Küçükali (2.997), Küçükbürüngüz (469), Melikgazi (10.381), Mimarsinan Bahçelievler (8.440), Mimarsinan
Demokrasi (22.397), Mimarsinan Dere
(1.822), Mimarsinan Fatih (1.651), Mimarsinan Kayapul (1.508), Mimarsinan
Şirintepe (15.293), Nurihas (4.035),
Osman Kavuncu (10.243), Osmanlı
(20.365), Sakarya (6.324), Sarımsaklı
(403), Selçuklu (24.091), Selimiye
(10.827), Seyitgazi (2.196), Subaşı (305),
Şehit Nazımbey (947), Tacettin Veli
(2.627), Tavlusun (2.472), Tınaztepe
(12.756), Turan (1.213), Vekse (105), Yeni
(4.067), Yeniköy (14.498), Yeşilyurt
(810), Yıldırım Beyazıt (20.340), 19
Mayıs (7.912), 30 Ağustos (6.927).
Belediye Başkanları
İlk belediye başkanlığına 26 Mart 1989
tarihinde yapılan seçimlerde İnşaat
Mühendisi
Şevket
Bahçecioğlu*
ANAP’tan, 1994 yılında yapılan mahalli
seçimlerde RP’den Av. Mehmet Özhaseki* seçilmiştir. 09 Temmuz 1989 tarihinde Av. Mehmet Özhaseki, Büyükşehir
Belediyesine geçince Melikgazi Belediye
Meclis Üyesi Dr. Sami İpek*, 09 Temmuz 1998 - 18 Nisan 1999 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapmıştır. 1999
mahalli seçimlerinde FP’den, Tıp Doktoru Memduh Büyükkılıç* seçilmiştir.
2004-2009 ve 2014 yıllarında yapılan
mahalli seçimlerde ise AK Parti’den yine
Dr. Memduh Büyükkılıç dördüncü kez
yüksek bir oy ile belediye başkanı seçildi.
Melikgazi Belediyesinde Önemli Hizmet ve
Yatırımlar
Belediyenin kuruluşundan itibaren yapılan ilk işlerden biri Bel-Sin* toplu konut
alanını ve çevre düzenini tamamlamak
oldu. Buraya bağlı olarak 7 km uzunluğunda Kartal Kavşağı’ndan başlayan üç
gidiş ve gelişli olmak üzere bulvar açıldı.
Melikgazi Atlı Spor Kulübü kurularak
Yeniköy Parkı inşa edildi. Melikgazi Belediyesi Konservatuvarı kuruldu. Kayseri
Genelevi metruk ve tehlikeli yapı arz ettiği
için yıkıldı.

Melikgazi Belediyesi her semtte parklar oluşturdu.

Gültepe, Yıldırımbeyazıt, Yenişehir ve
Köşk Mahallelerinde gecekondulara
ferdi tapu verildi ve daha sonra imar
planları ile çok katlı binaların oluşmasına
imkân tanındı.
Eskişehir Bölgesi Gecekondu Önleme
Bölgesi*’ne 6500 adet tahsis edilerek evi
olmayanlara ve gecekondularını yıkanlara düşük bedel ile verildi. Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası inşa edilerek belediye kiralık tesislerden ayrılarak yeni binasına taşındı.
Yıldırım Beyazıt, Hürriyet, Keykubat,
Bel-Sin üstü kapalı pazar yerleri yapıldı.
1999-2004 yılları arası Melikgazi Belediyesi için atılım yıllarının başlangıcı oldu.
Bu dönemde daha çok park, yeşil alan,
çocuk alanlarına önem verilmiş olup var
olan 65 parka karşın 240 park alanı oluşturulmuş ve parklara işlevlik kazandırılmıştır.

Melikgazi Belediyesi hizmet binası
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Melikgazi Belediyesi sosyal tesisleri, sağlık ocağı

Üniversite Yolu, 30 Ağustos Yolu, Seher
Bulvarı, Yunus Emre Caddesi, Miralay
Caddesi, Kızılırmak Caddesi yolları açıldı.
Bağ ve sayfiye alanlarının planlaması
yapıldı ve yolları açıldı.
Esenyurt, Nurihas ve Battalgazi Mahallelerinde imar planlama değişikliği ile çok
katlı binaların yapılaşmasına imkân
tanınmıştır.
2004-2009 yılları arasında belediye
başkanının yüksek bir oy oranıyla üçüncü kez seçilmiş olması nedeniyle hizmetler artarak devam etmiştir. Bu dönemde
Kayseri’nin merkezinde yer alan Battalgazi, Küçükali, Osman Kavuncu ve
Düvenönü semtleri arasında kalan tehlike arz eden metruk yapıların yıkılması
sağlanmış, 18. madde uygulaması ile bu
semtlerin mülkiyet sorunu çözülerek
imara açılmıştır.
Organize Sanayi ile Kayseri Mezarlığı
arasında 6 şeritli yol, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak hizmete açıldı.
Melikgazi İlköğretim Okulu inşa edildi.

Kıranardı yolu yenilendi ve bağ ile sayfiye yollarının tamamı açıldı.
102 park inşa edilerek yeşil alan sayısı
artırılarak her semtte 6 park uygulaması
gerçekleştirildi. Danişmentgazi Sosyal ve
Spor Tesisleri inşa edildi.
2009-2014 yılları arasında planlama
dönemi başlatıldı ve beşer yıllık yatırım
ve hizmet planı hazırlandı. Bağlanan
yedi beldenin tüm yolları genişletilerek
asfaltlandı.
Derevenk Vadisi Projesi ile “Gönül Köprüsü” olarak isimlendirilen viyadük inşa
edildi. Yeni 65 park yapımı ile park sayısı
500’ün üzerine çıkarılarak her semtte
parklar oluşturuldu.
Açık alan spor aletleri uygulaması başlatıldı. Altı okul inşaatına başlanılarak
tamamlanmış beş sağlık ocağı inşa edildi.
34 km uzunluğunda taşkın su kanalı inşa
edildi. Erciyes Dağı taşkın su kanalları
kontrol altına alınarak görsel yeşil alanlar
ve oturma bankları ile kanal boyu
mekânları oluşturuldu.
İlçe sınırları içerisinde Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi* ve İkinci Organize Sanayi
Bölgesi bulunmaktadır. Ayrıca Ağaç İşleri, Örgü Sanayi, Metal Sanayi, Orta Sanayi ve Toptancılar sitesi gibi ticaret ve
üretim yerleri yer almaktadır. Kayseri
Serbest Bölgesi* yine Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. 2009
yılında Mimarsinan Belediyesinin
Melikgazi’ye bağlanması ile Mimarsinan
Organize Sanayi Bölgesi yine ilçe sınırları içerisinde yer almıştır. Kayseri ilinin
alışveriş merkezleri, dükkânlar, çok katlı
çarşılar ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu açıdan çalışma saatleri içerisinde merkez nüfusu artmaktadır. Kayseri ilindeki bankaların %90’ı, Sanayi ile
Ticaret Odalarının merkezleri ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kaynakça: Melikgazi Belediyesi 1989-19941999-2004-2009 ve 20014 Faaliyet Raporu;
TÜİK 2013 verileri; Melikgazi Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.
YAYIN KURULU

Melikşah Üniversitesi

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
Vakıf üniversitesidir. 2008 yılında yerleşkesi inşa edildi ve 2009 yılında eğitim
– öğretime başladı. Kurucusu, Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’dır. Üniversite-
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nin mütevelli heyeti şu isimlerden oluşmaktadır: Mütevelli Heyet Başkanı Memduh Boydak, mütevelli heyet üyeleri
Nureddin Okandan, Halit Gazezoğlu,
Ersin Kıranartlıoğlu, Ali Erginler, Mustafa Koyuncu, Mustafa Çetinbulut, Dr.
Mehmet Fatih Günan, Sıtkı Baş. Rektörü
ise Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT’tır
(2015).
Üniversitenin, Mühendislik Mimarlık
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak
üzere sekiz akademik birimi bulunmaktadır.
2014-2015 Akademik yılı toplam LYS
kontenjanı 802’dir. Tüm bölümlerde
öğrencilerine burs imkânları sağlamaktadır. Öğrenci adayları, LYS’de almış
oldukları puanlara göre %25 burslu, %50
burslu, %100 burslu olarak tercih edebilmektedir.
Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Sanayi
Bakanlığının fonlarından yararlanarak
birçok proje yürütmüş ve geliştirdiği ileri
teknoloji ürünlerini ve bilgiyi toplumunun, bölgesinin ve ülkesinin yararına
sunmuştur.
Kaynak: www.meliksah.edu.tr/19.01.2015
YAYIN KURULU

MEMİŞ, OĞUZ
Gazeteci, inşaat mühendisi (Kayseri/
Bünyan, 1963-). İlk, orta, lise öğrenimini
Kayseri’de yaptı. 1985 yılında İstanbul
Yıldız Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Küçük yaşlardan
itibaren MTTB ve Akıncılar gençlik hareketi içinde aktif olarak yer aldı. Kayseri’nin ilk yerel İslami Radyosu olan Birlik
FM radyo ve Kayseri Gündem gazetesi
kuruluşuna öncülük etti. Kayseri İlim
Hikmet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve
Mimar-Mühendisler Grubu Kayseri
şubesinin oluşumunda aktif rol üstlendi.
Hâlen İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şube Başkanlığını yürütmekte olup 1993
yılından beri günlük olarak yayınlanmakta olan Kayseri Gündem gazetesinin
sahibidir.
Aynı zamanda, 1986’dan beri arkadaşları
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Memleket Hastanesi-1925

ile birlikte kurdukları bilgisayar şirketinde genel müdürlük yapmaktadır. Evli ve
dört çocuk babasıdır.
OSMAN GERÇEK

MEMLEKET HASTANESİ (YAPI)
Melikgazi ilçesi, Gültepe Mahallesi’nde
bulunmaktadır. Hâlen (2015) restorasyonu yapılmış ve özel hastane olarak kullanılmaktadır. “Memleket Hastanesi” adıyla bilinen yapı, zemin üzerine tek katlıdır.
Kuzeyde doğu-batı doğrultuda yapılan
bir kütlenin güneyinde, güney-kuzey
doğrultusunda inşa edilmiş ve kuzeydeki
bölümle irtibatlandırılmış üç bloktan
oluşmaktadır. Hastane binasına kuzey
cephenin ortasına konumlandırılmış
zemin katta taş, birinci katta mermer
sütunlar üzerine atılmış sivri kemerlerle
oluşturulmuş revaklı bir girişten geçilerek girilmektedir. Birinci kata, girişin iki
yanındaki merdivenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Eski fotoğraflardan giriş
revakının üzerinde bir üçgen alınlık yer
alır.
Yapının bodrum katında doğu-batı doğrultuda düzenlenen koridorla kesişen ve
kuzey-güney doğrultuda düzenlenen bir
koridor bulunur. Koridorların üzeri sivri
ve beşik tonozla örtülmüştür. Kuzeygüney doğrultuda düzenlenen koridor
daha dar yapılmıştır. Hol 10 serbest
ayağa atılan kemerlerle biçimlenmiştir.
Koridorun iki yanında odalar sıralanmaktadır. Odaların bazıları tek serbest
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daki sütunlarda ve kitabede mermer kullanılmıştır.
Yapının kitabesinde adı “Memleket Hastanesi” olarak belirtilmiştir. Yapının
zemin katı 1910 yılında tamamlanmıştır.
1910 yılında Kayseri’de çıkarılan Türk
gazetesinin sahibi Turanlı Yunus Bekir*,
hastanenin inşasında halktan yardım toplamıştır. Ayrıca Mutasarrıf Ahmed
Muammer Bey* de hastanenin yapımına
destek vermiştir. Hastanenin birinci katı
1924’te bitirilip hizmete girmiştir
Kaynakça: Özbek - Arslan, KTKVE, s. 758.
YAYIN KURULU

Memleket Hastanesi-2014

ayağa atılan iki kemerle desteklenmiştir.
Bazı odalarda ise iki ayak, üç kemer
düzenlemesi vardır. Odaların üst örtüleri
beşik tonozdur. Birinci katla bodrum kat
yaklaşık olarak simetrik planda yapılmıştır. Yapının beden duvarlarına çok sayıda
pencere açılmıştır. Pencerelerin tamamı
yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu
olup orta koridorun güneyindeki
mekânın güney cephesindeki pencere tek
ve büyüktür ve basık kemerli olarak
yapılmıştır. Birinci kattaki mekânların
üst örtülerinin ahşap üzerine düz dam
olduğu, bunun üzerinin de kiremitli
kırma çatıyla örtüldüğü kabul edilebilir.
Yapının üçlü kemerli revaklı girişindeki
sütunların kaide ve başlıkları sadedir.
Yapı genelinde süsleme yoktur. Tüm
yapıda kesme taş malzeme, giriş revakın-

Memleket Hastanesi kitabe

MEMZUBİN ZAVİYESİ Bk
CÜZZAMHANE
MERCÂNÎ (GERMİRLİ)
Aşuğ (XX. y.y.ın ilk yarısı- ?). Kayseri’nin
merkeze bağlı Germir* nahiyesinden ve
Ermeni âşıklardandır. II. Abdülhamid
zamanındaki Ermeni ayaklanmalarından
bahseden bir destanında, Rumların kışkırtmalarına alet olduklarını söyleyerek
Ermenileri kınadığı görülmektedir. Bu
destandan bir dörtlük:
Devlet eşkıyâsın terbiye eder
Haddini bildirir evlâda peder
İtâ‘at edince hem vermez keder
Ne gezer arada o Rûm milleti
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s.
75-76.
ATABEY KILIÇ

MERKEZZÂDE ŞÜKRÎ EFENDİ
Müderris, şair (Kayseri, 1853-Kayseri,
1916). Babası Tarsusluzâde Mehmed Ali
Efendi, annesi Fâtıma Hanım’dır. Küçük
yaşta evlerinin yakınındaki mescitte başladığı eğitimine dokuz yaşına kadar burada devam etmiştir. Mahalle hocasının
yardımıyla Dârü’l-Hilâfe Müdürü
Karakimselizâde Mehmed Efendi’ye takdim edilmiş ve imtihan sonucunda medresenin 9. sınıfından derse başlamıştır.
Medrese eğitimini tamamladıktan sonra
Kayseri ve civarındaki camilerde uzun
yıllar merkez vaizliği yapmıştır.
“Merkezzâde” veya “Merkezin Şükrî
Efendi” diye anılması da bundan dolayı
olmuştur. Kayseri dışında da birçok ilde
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vaazlar veren Şükrî Efendi bir aralık Kayseri Serçeönü Medresesi müderrisliği
görevinde de bulunmuştur. Kayseri’deki
müderrisliğinden dolayı göstermiş olduğu liyakat derecesi üzerine İstanbul’dan
Pâdişâh-ı Şâhâne tarafından bir takdirname ile taltif edilmiştir. Devlete otuz beş
yıl hizmeti geçen Şükrî Efendi, özellikle
nükteleriyle tanınmış ve çevresindeki
herkesin takdir ve sevgisini kazanmıştır.
Kayseri eşrafından Çakşırlı Burhan Ağa’nın kızı Zekiye Hanım’la evlenmiş, bu
evlilikten Mahmud Dihye isimli bir oğlu
ile Fâtıma ve Fâika isimli iki kızı dünyaya
gelmiştir. Vefatı üzerine Seyyid Burhâneddin Türbesi civarına defnedilmiştir.
Arkadaşlarından Abdünnâfi Bey, onun
için yazdığı bir mersiyesinde şöyle
demektedir:

Kimseyi incitmemekle yandı âlem
nârına
Sabr iderdi şükr iderdi yokluğuna
varına
Merkezzâde Şükrî Efendi’nin mürettep
bir divanı bulunmamakla beraber belki
“Dîvânçe” dahi denemeyecek hacimde
yirmi varaklık bozuk rik’ayla yazılmış bir
şiir defteri vardır. Aşağıdaki şiirler söz
konusu defterden alınmıştır.
			
Gazel
İ‘tibâr it her neden gelür ise mihman
sana
Kıl tevâzu‘ herkese belki gelür sultan
sana
Çok söylenür ehâdis her müsâfir hakkına
İtmediler mi müfessirler bunu i‘lân sana
Sen rahm itmez isen gelse bir kemter kişi
Rahmet eyler mi sanırsın Hazret-i
Rahman sana
Herkesin kalbindedir cevher-i ma‘nâ
mahzeni
Sanma kim alçak kişidir gelse bir ‘uryan
sana
Bâtını Mevlâ bilür gayrı sana bildürmedi
Har görünmesin sakın her gördügün
insân sana

Var ise sende firâset fark idersin âdemi
Hazret-i Bârî Teâlâ virdise ‘irfan sana
Bir tefekkür eyle yâhû hâlıkın kimdir
senin
Kim virüpdür mâlı mülki servet ü sâman
sana
Eksilür mi zann idersin hayra sarf itmek
ile
Bir virürsen on virür Bârî Hudâ ihsân
sana
Geyse bir sâ’il sana zinhâr anı nehy
eyleme
Hep geçer hayr u bereket irişür ziyan
sana
Kimseyi incitme kimse de seni incitmesün
Nefsine uyma efendim dâ’imâ düşman
sana
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 56-58; Emir Kalkan, Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, Kayseri
1988, s. 55-56; Köksal, KDŞ, s. 205-208.
ATABEY KILIÇ

MERMERLİ MAHALLESİ
Günümüzde bu isimde bir yerleşim birimi yoktur. XV ve XVI. yüzyıla ait defterlerde kayıtlı değildir. İlk defa 1642 tarihli
Avarız Defteri’nde ismine rastlanılan
mahalle, gayrimüslim nüfus ile meskûndu. 57 nefer erkek nüfus ikamet etmekteydi. 1648 tarihli Cizye Defteri’nde de
aynı isimle kaydedilen mahallede 23
nefer gayrimüslim nüfus kayıtlı idi. 1691
tarihli Cizye Defteri’ne göre mahallede
35 nefer gayrimüslim nüfus oturmakta
idi. Tamamen gayrimüslim ile meskûn
olan mahalle aynı isimle XIX. yüzyıla ait
kayıtlarda görülmektedir. 1834 tarihli
Temettuat Defteri’nde kaydedilmeyen
mahalle ile ilgili son kayıt 1870 tarihli
defterde görülmektedir. Buna göre 40
hane nüfusun ikamet ettiği Mermerli
Mahallesi’nin Kalaycıoğlu, Çıkmaz, Pervane, Pervane Çıkmazı, Orta Çıkmazı,
Daracık Sokak adlarında altı adet sokağı
bulunmakta idi. Bunlar da tamamen
Müslüman olmayan unsurlardan ibaretti.
Kaynakça: BOA. MAD. 7063, s. 24; MAD.
3659, s. 18; MAD. 5856, s. 4-5; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet
İnbaşı, Kayseri 2011; Cömert, 19.Y.Kayseri, s.
160; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahalleleri”, Çayırdağ, KTA, s. 370-371.
MEHMET İNBAŞI
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MERYEM ANA KİLİSESİ bk.SURP
ASTVADZADZİN KİLİSESİ

Bir temettü tezkeresi koçanı

Bakırcılık mesleği

MESLEKLER
KAYTAM (Kayseri ve Yöresi Tarihini
Araştırma Merkezi) arşivinde bulunan
koçanlardan elde edilen veriler ışığında
XIX. yüzyılın sonlarında Kayseri’ye bağlı
mahallelerde ve köylerde mevcut meslek
grupları şu şekilde sıralanabilir: 1) Yerli,
yabancı ve dışarıdan gelen esnaf olarak,
2) Müslüman ve gayrimüslim esnaf olarak, 3) Farklı mesleklerden esnaf grupları
olarak.
Dönemin esnaf ve sanatkârı, yerli ve
yabancı sınıflaması bakımından incelendiğinde yerli esnafın köylerde mi yoksa
mahallelerde mi faaliyet gösterdiklerine
göre ayrı kayıt altında tutuldukları anlaşılmaktadır. Köy esnafı da mahalle esnafı
da hem Müslüman ve gayrimüslim olmalarına göre hem de mesleklerine göre
sınıflamaya tabi tutulmuşlardır.
XIX. yüzyılın sonlarında Kayseri’deki
mahallelerde Müslüman olmayanlar
mesleklerin büyük bir kısmında yer alırken Müslümanlar yarısından daha azında yer almışlardır. Nitekim tespit edilen
toplam 137 meslekten 74’ünde Müslümanlar hiç yer almazken 31’inde de Müslüman olmayanlar hiç yer almamışlardır.
Benzer bir durum toplam meslek sahibi
bakımından da kendini göstermektedir.
Zira koçan kayıtlarında toplam 778 meslek sahibinden 292’si Müslüman (yaklaşık %38), 486’sı ise gayrimüslim (yaklaşık

%62) olarak gözükmektedir. En fazla
mensubu bulunan ilk 10 meslek açısından bakıldığında da benzer bir gayrimüslim hâkimiyeti olduğu anlaşılmaktadır.
İlk 10 meslek, mensubiyet sayısına göre
sırasıyla şöyledir: Tüccarlık, tacirlik,
hademelik,
arabacılık,
çerçilik,
hizmetkârlık, amelelik, alacacılık (el
tezgâhında, alaca denilen bir çeşit
pamuklu dokuyan usta), bezzazlık,, çıraklık ve devecilik. Burada sıralanan ilk 10
mesleğe sahip kişilerin toplamı 452 yani
toplam meslek sahiplerinin %58’ine tekabül etmektedir. Söz konusu ilk 10 meslek
sahiplerinin de 168’i Müslüman, 284’ü
ise gayrimüslimdir. Son olarak toplamda
meslek sahiplerinin büyük bir kısmı Kayseri’ye yabancı memleketlerden gelen
Müslim ve gayrimüslim meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
Kayseri Merkez Mahallelerindeki Yerlilerin
Meslekleri
Kayseri merkez mahallelerinde yerlilerin
meslek dağılımları: Defterlerden elde
edilen verilere göre tüm mahallelerde
oturan yerli nüfusa ait toplam 56 meslek
tespit edilmiştir. En fazla rağbet edilen
meslekler ve sayıları sırasıyla şunlardır:
Tüccar (51 kişi), çerçi (26 kişi), bezzaz (16
kişi), amele (16 kişi), toycu (12 kişi), tacir
(11 kişi) ve kasap (8 kişi). En fazla tercih
edilen bu yedi meslek erbabının toplamı
140 kişidir ve toplamın %62’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla merkez mahallelerde toplam 229 meslek sahibi vardır.
Meslek sahiplerinin dinî dağılımlarına
bakıldığında Müslüman meslek sahibi
sayısının 76 (%33), gayrimüslim meslek
sahibi sayısının ise 153 (%67) olduğu
anlaşılmaktadır. Müslümanların en fazla
tercih ettikleri meslekler sırasıyla; toyculuk, tüccarlık, amelelik, çerçilik, tacirlik.
Bu mesleklerle iştigal eden toplam 41
meslek sahibi vardır ve toplam Müslüman meslek erbabının %54’ünü teşkil
etmektedir.
Gayrimüslimlerin en fazla tercih ettikleri
meslekler ise sırasıyla; tüccarlık, çerçilik,
bezzazlık, amelelik ve kasaplıktır. Bu
mesleklerle iştigal eden toplam 89 meslek sahibi vardır ve toplam gayrimüslim
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meslek erbabının %58’ini oluşturmaktadır.
Bazı meslekler tamamen Müslümanlardan oluşmaktadır. Bu meslekler şöyle
sıralanabilir: Berberlik, boyacılık, cambazlık, çaputçuluk, davarcılık, debbağlık,
kaşağıcılık, kilcilik, kiracılık, leblebicilik,
mağazacılık, merkepçilik, nakkaşlık, postacılık, sıvacılık, soğancılık, tabutçuluk ve
unculuk.
Bazı meslekler ise tamamen gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Bu meslekler şu
şekilde sıralanabilir: Alacacılık, arabacılık, aşçılık, attarlık, bakırcılık, bakkalcılık,
basmacılık, basmacı tüccarlığı, bezircilik,
bohçacılık, çıraklık, dikicilik, dülgerlik,
eczacılık, eskicilik, fırıncı hizmetkârlığı,
hademelik, hancılık, hizmetkârlık, keçecilik, kerestecilik, kuyumculuk, taşçılık,
terzilik, tüccar çıraklığı ve urgancılık.
Bazı meslekler pek çok mahallede mevcutken bazıları sadece bir mahallede
mevcut olmuştur.
Sadece bir mahallede varlığını sürdüren
mesleklerin bazıları şunlardır:
Attar (Karakürkçü), bakırcı (Selaldı),
bakkal (Cafer Bey), basmacı tüccarı
(Oduncu Karabet), berber (Taceddin),
bezirci (Süleyman), bohçacı (Cafer Bey),
boyacı (Lala Paşa), cambaz (Halaçoğlu),
çaputçu (Köse Danişment), davarcı
(Deliklitaş), dikici (Taceddin), eczacı
(Tavukçu), eskici (Selaldı), fırıncı hizmetkarı (Sisliyan), hancı (Kiçikapı), kaşağıcı
(Bozatlı), kazancı (Mermerli), keçeci (Sisliyan), keresteci (Rumiyan), kilci (Karakürkçü), kiracı (Küçükali), kuyumcu
(Harput), leblebici (Şeyh Taceddin),
mağazacı (Deliklitaş), merkepçilik, nakkaşlık (Kürtler), postacı (Selaldı), soğancı
(Kemeraltı), tabutçu (Kalpaklıoğlu), taşçı
(Köyyıkan), terzi (Kemer), tüccar çırağı
(Harput), uncu ve urgancı (Karakeçi).
Bu belgelerde toplam 61 mahalle yer
almaktadır. İsmi geçen mahalleler şunlardır: Ahi İsa, Batman, Boyacı, Bozatlı,
Büyük Bahçe, Büyük Oduncu, Cafer Bey,
Cürcürler, Cürcürük, Dadır, Dadır Harput, Deliklitaş, Dilaver Paşa, Emir Sultan,
Eski Bedesten, Eski Yapan, Eslem Paşa,
Fırıncı, Gülük, Hacı İkiz, Hacı Kasım,
Hacı Kılıç, Hacı Mansur, Hacıveled,

Sokak berberi- 1916 (Tuzcu-Talas)

Halaçoğlu, Harput, Hasan Fakih, Hasbek, Hasbek Kendirci, Kalenderhane
Şeyh, Kalpaklıoğlu, Karakeçi, Karakürkçü, Kemer, Kiçikapı, Konukboğan, Köse
Danişment, Köyyıkan, Küçük Oduncu,
Kürtler Fethullah Efendi, Lala Paşa, Mermerli, Musa Gazi, Oduncu, Oduncu
Karabet, Reis, Rumiyan, Sasık, Sayeci,
Selaldı, Sınıkçı, Sisliyan, Sultan, Süleyman, Şeyh Taceddin, Taceddin, Tavukçu,
Tus ve Tutak Mahalleleri.
Kayseri Merkez Mahallelerindeki Yabancıların
Meslekleri
Tüm mahallelerde oturan yabancı nüfusa
ait toplam 44 meslek tespit edilmiştir. En
fazla rağbet edilen meslekler ve sayıları
sırasıyla şunlardır: Tüccar (24 kişi),
hizmetkâr (18 kişi), amele (12 kişi), bezzaz
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hademesi, tütüncü, yağlıkçı, yastıkçı ve
yazmacılık.
Bazı meslekler pek çok mahallede mevcutken bazıları sadece bir mahallede
mevcut olmuştur.

Debbağ (dericilik) mesleği

(7 kişi), çerçi (5 kişi) ve terzi (4 kişi). En
fazla tercih edilen bu altı meslek erbabının toplamı 70 kişidir ve toplamın
%57’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla
merkez mahallelerde toplam 122 yabancı
meslek sahibi kişi vardır.
Meslek sahiplerinin dinî dağılımlarına
bakıldığında Müslüman meslek sahibi
sayısının 14 (%11), gayrimüslim meslek
sahibi sayısının ise 108 (%89) olduğu
anlaşılmaktadır. Müslümanların en fazla
tercih ettikleri meslekler sırasıyla; amelelik ve tacirlik. Bu mesleklerle iştigal eden
toplam altı meslek sahibi vardır ve toplam Müslüman meslek erbabının
%43’ünü teşkil etmektedir.
Gayrimüslimlerin en fazla tercih ettikleri
meslekler ise; tüccarlık ve hizmetkârlıktır.
Bu mesleklerle iştigal eden toplam 42
meslek sahibi vardır ve toplam gayrimüslim meslek erbabının %39’unu oluşturmaktadır.
Bazı meslekler tamamen Müslümanlardan oluşmaktadır. Bu meslekler şöyle
sıralanabilir: Arabacı, bezirci çırağı,
çoban ve kasap çırağıdır. Bazı meslekler
ise tamamen gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Bu meslekler şu şekilde sıralanabilir: Attar, alacacı, amele çırağı, arabacı çırağı, bamyacı, bezirci, bezzaz, bohçacı, böcek tüccarı, çerçi, çırak, çömlekçi, dişçi, fırıncı hizmetkârı, hademe,
hizmetkâr, kalfa, kasap, kerişçi, kilitçi
hizmetkâr, kunduracı, kunduracı çırağı,
kürekçi, kürekçi çırağı, makineci, manifaturacı, pastırmacı, sarraf, terzi, tüccar

Sadece bir mahallede varlığını sürdüren
mesleklerin bazıları şunlardır:
Attar, alacacı (Çakaloz), amele çırağı,
arabacı, arabacı çırağı, aşçı (Çakaloz),
bamyacı (Rumiyan), bohçacı (Köyyıkan),
böcek tüccarı, çoban, çömlekçi, dişçi
(Hacı Kasım Kapan), fırıncı hizmetkârı
(Sisliyan), hademe, kalfa, kasap çırağı
(Hacı Kendir), katırcı, kirişçi, kilitçi hizmetkar (Büyük Oduncu), kunduracı
(Tutak), kunduracı çırağı (Şuturban),
kürekçi çırağı (Tus), makineci (Oduncu
Karabet), şekerci, tüccar hademesi
(Tavukçu), tütüncü (Batman), yağlıkçı
(Tus), yastıkçı ve yazmacı (Tavukçu).
Bu belgelerde toplam 34 mahalle yer
almaktadır. İsmi geçen mahalleler şunlardır: Batman, Bektaş, Büyük Bahçe,
Büyük Oduncu, Çakaloz, Çöpçü Bektaş,
Dadır, Dadır Harput, Deliklitaş, Hacı
Kasım, Hacı Kasım Kapan, Hasan Fakih,
Eski Bedesten, Eslem Paşa, Harput,
Hasayinli, Karakeçi, Kiçikapı, Köyyıkan,
Mermerli, Oduncu Karabet, Rumiyan,
Sasık, Sayeci, Selaldı, Sınıkçı, Sisliyan,
Şarkiyan, Şuturban, Tavukçu, Tus, Tutak
ve Varsak Mahalleleri.
Kayseri Dışından Gelen Yabancıların Meslekleri
Tüm mahallelerde oturan Kayseri dışından gelen yabancı nüfusa ait toplam 90
meslek tespit edilmiştir. En fazla rağbet
edilen meslekler ve sayıları sırasıyla şunlardır: Hademe (74 kişi), arabacı (51 kişi),
alacacı (27 kişi), tüccar (22 kişi),
hizmetkâr (18 kişi), deveci (16 kişi) ve
rençper (16 kişi). En fazla tercih edilen bu
yedi meslek erbabının toplamı 214 kişidir
ve toplamın %49’unu oluşturmaktadır.
Dolayısıyla merkez mahallelerde toplam
436 meslek sahibi vardır.
Meslek sahiplerinin dinî dağılımlarına
bakıldığında Müslüman meslek sahibi
sayısının 202 (%47), gayrimüslim meslek
sahibi sayısının ise 228 (%53) olduğu
anlaşılmaktadır. Müslümanların en fazla
tercih ettikleri meslekler sırasıyla; hade-
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melik, arabacılık, devecilik, rençperlik ve
hizmetkârlık. Bu mesleklerle iştigal eden
toplam 133 meslek sahibi vardır ve toplam Müslüman meslek erbabının
%66’sını teşkil etmektedir. Gayrimüslimlerin en fazla tercih ettikleri meslekler ise
sırasıyla; alacacı, tüccarlık, arabacılık,
şalcılık, hademelik, çerçilik ve çıraklık.
Bu mesleklerle iştigal eden toplam 106
meslek sahibi vardır ve toplam gayrimüslim meslek erbabının %46’sını oluşturmaktadır.
Bazı meslekler tamamen Müslümanlardan oluşmaktadır. Bu meslekler şöyle
sıralanabilir: Araba çırağı, arabacı aylıkçı, bezirci çırağı, çoban, davar çobanı,
davar tüccarı, debbağ, debbağ çırağı,
deve tüccarı, deveci hademesi, harmande, sahaf, saraç, saraç arabacı ve sığır
tüccarlığı.
Bazı meslekler ise tamamen gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Bu meslekler şu
şekilde sıralanabilir: Alçıcı, alçıcı kalfası,
ameleci, ameleci çırağı, aşçı çırağı, bakırcı, bakırcı kalfası, bakkal, basmacı, berber, berber esnafı, bezzaz, bıçakçı, boyacı, çerçi, çerçi çırağı, çırak, çulha çırağı,
demirci, dikiş makinesi hizmetçi, dişçi,
dökmeci, eğerci, eğerci çırağı, fesçi,
gezen bohçacı, hakkâk, hancı, kilci, köşker, kunduracı, lokantacı, madenci,
makineci, marangoz, marangoz çırağı,
oyacı, oya tüccarı, rakıcı, şalcı, şalcı çırağı, şalcı hizmetkâr, şekerci çırağı, tasvirci,
taşçı, tenekeci, yapıkçı, yastıkçı, yastıkçı
çerçi, yazmacı ve yorgancılık.
Bu belgelerde ismi geçen şehirler ve
kasabalar şunlardır: Adana, Aksaray,
Akşehir, Alice, Amasya, Ankara, Antep,
Arapgir, Ayaş, Avanos, Aziziye, Bağdat,
Bursa, Bolu, Boğazlıyan, Çorum, Darende, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Everek, Gemerek, Girve, Göksun, Gürün,
Hacılı, Hamidiye, Harput, Haymana,
Herikli, İnegöl, İzmit, Karacaviran, Karahisar, Karaman, Karaboğa, Kars, Kırşehir, Kilis, Kirman, Konya, Kozan, Kütahya, Madenli, Maraş, Mardin, Marsivan,
Merzifon, Musul, Nevşehir, Niğbolu,
Niğde, Nize, Sivas, Sivrihisar, Tarsus,
Tokat, Tomarza, Tosya, Trabzon, Turhal,
Urfa, Uşak, Uzunlu, Ürgüp, Van, Varna,
Venk Madeni, Yanya, Yozgat ve Zile.

Gezici kasap-1934 (Tuzcu-Talas)

Kayseri Köylerindeki Yerlilerin Meslekleri
Köylerde faaliyet gösteren toplam 573
esnaf ve sanatkârın 180’i Müslüman
(%31), 392’si ise gayrimüslim (%69) olarak kayıtlıdır. Buradan anlaşılacağı üzere
esnaf ve sanatkârın büyük çoğunluğu
Müslüman olmayan insanlardan oluşmaktadır.
XIX. yüzyılın sonlarında Kayseri’ye bağlı
köylerde o köylerin yerlisi olanların icra
ettiği toplam 80 meslek vardır. En fazla
rağbet edilen meslekler ve sayıları sırasıyla şunlardır: Tüccarlık (98 kişi), taşçılık
(50 kişi), amelelik (47 kişi), nakkaşlık (38
kişi), çerçilik (36 kişi), bıçakçılık (33 kişi),
sıvacılık (30 kişi), demircilik (23 kişi)
olmak üzere toplam 572 meslek sahibi
vardır. Yukarıda verilen en fazla tercih
edilen yedi meslek erbabı (toplam 308)
toplamın %62’sini oluşturmaktadır.
Müslüman meslek sahibi sayısı 230
(%40), gayrimüslim meslek sahibi sayısı
ise 342’dir (%60).
Müslümanların en fazla tercih ettikleri
meslekler (sırasıyla): Taşçılık, nakkaşlık,
çerçilik, amele, sıvacılık ve tüccarlık (toplam 163 meslek sahibi, toplam Müslüman meslek erbabının %71’i). Gayrimüslimlerin en fazla tercih ettikleri meslekler
sırasıyla: Tüccarlık, bıçakçılık, demircilik, amele (toplam 165 meslek sahibi,
toplam gayrimüslim meslek erbabının
%48’i).
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Bazı meslekler tamamen Müslümanlardan oluşmaktadır: Araba boyacısı, bakırcı, cambaz, eğirici, kasap çırağı, katırcı
hademesi, kiracı, nakkaş çırağı, soğancı
ve taşçı çırağı. Ayrıca taşçılık, sıvacılık,
nakkaşlık, çerçicilik ve merkepçilik mesleklerine büyük ölçüde hâkim durumdadırlar. Bazı meslekler tamamen gayrimüslimlerden oluşmaktadır; toplam 51
meslek. Özellikle tüccarlık, bıçakçılık,
demircilik, kunduracılık, celepçilik, bezzazlık ve bezirgânlık mesleklerine tam
olarak hâkim durumdadırlar.
Bazı meslekler pek çok köyde mevcutken
bazıları sadece bir köyde mevcut olmuştur. Sadece bir köyde varlığını sürdüren
mesleklerin bazıları şunlardır: Araba
boyacısı (Zincidere), asiyabcı (Talas),
bakırcı (Salur), bezirgân (Germir), bıçakçı çırağı (Bala Gesi), camcı (Germir),
camcı çırağı (Germir) cambaz (Talas),
çakıcı (Talas), çivici (Darsiyak), çırak
(Muncusun), çömlekçi (Bala Gesi), dişçi
(Germir), doğramacı çırağı (Talas), dükkancı (Talas), eğirici (Üskübü), eskici
(Erkilet), emanetçi (Talas), hırdavatçı
(Talas), hızarcı (Talas), hizmetçi (Talas),
hurdacı (Talas), iplikçi (Talas), kahveci
(Talas), katırcı hademesi (Talas), kazancı
(Talas), keresteci çırağı (Talas), kiracı
(Talas), kirişçi (Ağırnas), külekçi (Gesi),
marangoz (Darsiyak), mıhçı (Efkere),
muytab (kıl dokuyan, kıldan eşya yapan)
(Talas), nakkaş çırağı (Mancusun), pastırmacı (Talas), penyeci (Talas), soğancı
(Talas), tacir (Talas), tacir hademesi
(Germir), tenekeci (Talas), tornacı
(Talas), tuğlacı (Talas), tüccar esnafından
(Germir).
Bu belgelerde ismi geçen köyler şunlardır: Ağırnas, Akçakaya, Akin, Bala,
Bürüngüz, Cırlavuk, Çukur, Dadır, Darsiyak, Derevenk, Dimitre, Efkere, Endürlük, Erkilet, Germir, Gesi, Gömeç, Hisarcık, Ispıdın, İsbile, İstefana, Kemer, Kesyar, Kiçi, Mancusun, Molu, Muncusun,
Nize, Salkuma, Salur, Talas, Taşlık, Tavlusun, Topak, Üskübü, Vekse, Zincidere.
Kayseri Köylerindeki Yabancıların Meslekleri
Kayseri’ye bağlı köylerde Kayseri’nin
diğer yerlerinden gelen yabancıların icra
ettiği toplam 49 meslek vardır. En fazla

rağbet edilen meslekler ve sayıları sırasıyla şunlardır: Amelelik (37 kişi),
hizmetkârlık (17 kişi), tüccarlık (11 kişi),
çerçilik (8 kişi), nakkaşlık (5 kişi), taşçılık
(5 kişi), bıçakçılık (4 kişi), demircilik (4
kişi), doğramacılık (4 kişi): Toplam 155
meslek sahibi vardır. Yukarıdaki en fazla
tercih edilen yedi meslek erbabı (toplam
95) toplamın %61’ini oluşturmaktadır.
Müslüman meslek sahibi sayısı 26 (%16),
gayrimüslim meslek sahibi sayısı ise
129’dur (%84).
Müslümanların en fazla tercih ettikleri
meslekler sırasıyla; amelelik, nakkaşlık,
taşçılık, emanetçilik (toplam 26 meslek
sahibi, toplam Müslüman meslek erbabının %58’i). Gayrimüslimlerin en fazla
tercih ettikleri meslekler sırasıyla; amelelik, hizmetkârlık, tüccarlık, çerçilik (toplam 129 meslek sahibi, toplam gayrimüslim meslek erbabının %48’i).
Bazı meslekler tamamen Müslümanlardan oluşmaktadır: Çırak, emanetçi, eskici, merkepçi esnafı, nakkaş çıraklığı. Bazı
meslekler tamamen gayrimüslimlerden
oluşmaktadır: Alacacı, amele, hizmetkâr,
attar, bakkal çırağı, bakkal hizmetkâr,
bezzaz, bıçakçı, bohçacı, çerçi, çivici,
çömlekçi, demirci, dişçi, doğramacı çırağı, dükkâncı, dülger, eczacı, hademe,
hızarcı, hizmetçi, keresteci hizmetkârı,
komisyoncu, kunduracı, lokanta hademesi, nalbur, pastırmacı, saatçi, sirkeci
çırağı, sürücü, terzi, tüccar, tüccar çırağı,
tüccar hademesi, tüccar hademesi çerçi,
tüccar kâtibi.
Bazı meslekler pek çok köyde mevcutken
bazıları sadece bir köyde mevcut olmuştur. Sadece bir köyde varlığını sürdüren
mesleklerin bazıları şunlardır: Alacacı
(Anbar), amele, hizmetkâr (Germir),
attar (Endürlük), bakkal çırağı (Erkilet),
bakkal hizmetkâr (Germir), bezzaz (Germir), bıçakçı (Bala Gesi), çırak (Talas),
çivici (Efkere), çömlekçi (Bala Gesi),
dişçi (Germir), doğramacı çırağı (Ağırnas), dükkâncı (Erkilet), eczacı (Germir),
eskici (Zincidere), hızarcı (Derevenk),
hizmetçi (Talas), keresteci hizmetkârı
(Talas), komisyoncu (Zincidere), lokanta
hademesi (Germir), merkepçi esnafı
(Ağırnas), nakkaş çırağı (Mancusun),
pastırmacı (Germir), pastırmacı çırağı
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(Zincidere), saatçi (Tavlusun), sıvacı
esnafı (Mancusun), sirkeci çırağı (Endürlük), sülükçü (Talas), sürücü (Zincidere),
terzi (Erkilet), tüccar çırağı (Talas), tüccar
kâtibi (Talas).
Bu belgelerde ismi geçen köyler şunlardır: Anbar, Ağırnas, Akçakaya, Bala Gesi,
Cırlavuk, Çukur, Derevenk, Efkere,
Endürlük, Erkilet, Germir, Gesi, İstefana,
Kiçi Bürüngüz, Mancusun, Muncusun,
Sarımsaklı, Talas, Üskübü ve Zincidere.
Kaynakça: Koçan Belgeleri (5500 adet evrak),
Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
Arşivi; E. Erdem, S. Deveci,“XIX. Yüzyılın Sonlarında Kayseri’ye Bağlı Mahallelerde Mevcut
Meslek Grupları Üzerine Bir İnceleme” 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri 2014, s.
596-620; E. Erdem, S. Deveci, “Ahilik ve Meslek Teşkilatları: 19. Yüzyılda Kayseri ve Bağlı
Köylerinde Mevcut Meslek Grupları Üzerine
Bir İnceleme”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, (Bildiriler-II), Ahi Evran Üniversitesi,
Kırşehir 2012, s. 667-683.
EKREM ERDEM, SEFURE DEVECİ

MESUD EFENDİ bk. HİSARCIKLIZADE
MESUD EFENDİ
MESUD EFENDİ
Osmanlı âlimi, müftü (Kayseri/Ağırnas
?- İstanbul, 1894). Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
İlk tahsilini doğduğu köyde tamamladı.
Daha sonra Hacı Torun Efendi*’de okudu
ve ondan icazet aldı.
1877 yılında Kayseri müftüsü oldu.
Mir’ât-ı Mecelle adlı eserinin sonunda,
kitabını 1298 yılının zilkade ayında (Ekim
1881) Kayseri’de tamamladığını belirttiğine göre, bu tarihte Kayseri’de yaşadığı
anlaşılmaktadır.
Mir’ât-ı Mecelle adlı kitabını yazarken
Kayseri’de bulamadığı bazı eserleri araştırmak için İstanbul’a gitti. Süleymaniye
Kütüphanesi’nde aradığı kitabı, okuyucular arasında bulunan Mecelle Heyetinin Başkanı Ahmed Cevdet Paşa’nın
elinde görmüş ve bu vesileyle onunla
tanışmıştır. Mesud Efendi’nin yaptığı
çalışmalardan büyük bir memnuniyet
duyan Ahmed Cevdet Paşa, Mesud
Efendi’ye İstanbul’da kaldığı süre içerisinde yardımcı olmuş, daha sonra da bu
eser başta Ahmed Cevdet Paşa olmak

Mes‘ûd Efendi’nin yazdığı Mir’ât-ı Mecelle adlı eserin ilk sayfası
(F. Koca Arşivi)

üzere Mecelle Cemiyeti üyelerinin takdirini kazanarak basılmasına karar verilmiştir.
İlmî araştırma amacıyla İstanbul’a geldiğinde muhtemelen burada bıraktığı iyi
intibalar ve aldığı çeşitli davetler sebebiyle, H 1298 (M 1881) yılından sonra Kayseri’den İstanbul’a göçmüştür.
İstanbul’da Mekke payesi almış, Muzıka-i
Hümâyun Mektebinde Arapça muallimliğine atanmıştır.
İleri bir yaştayken İstanbul’da vefat etti ve
Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı haziresine defnedildi. Bursalı Mehmed Tâhir ve
bazı yeni kaynaklar onun 1310’da (1893)
öldüğünü kaydetmekle birlikte (Koçer,
Kayseri Ulemâsı, s. 45), Mehmed
Süreyyâ onun vefat tarihini 1311 yılı
Ramazan ayı (Mart 1894) olarak vermektedir (Sicill-i Osmânî, IV, 368).
Mesud Efendi’nin Muzıka-i Hümâyun
Mektebindeki Arapça muallimliği görevine kendisinden sonra oğlu Rifat Efendi
tayin edilmiştir.
Bilinen tek eseri: Mecelle-i Ahkâm-ı
Adliyye üzerine yazdığı Mir’ât-ı
Mecelle’dir (İstanbul 1290, 1297, 1299,
1302). Bu kitapta müellif, Mecelle’de yer
alan hükümlerin/kuralların kaynaklarını
tespit edip bir araya getirmiştir. Eserde
önce Mecelle’nin maddeleri nakledilmiş,
ardından bunların dayandığı fıkhi metinler bazen olduğu gibi, bazen de özet
hâlinde Arapça olarak nakledilmiştir.
Kitabın telifi sırasında 151 adet fıkıh ve
fetva kitabından yararlanan Mesud Efen-

/ 387

[1827]

[1828]

388 /

MES

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

di, her maddenin dayandığı fıkhi metni
verirken faydalandığı kitabın adını ve
bölümünü zikretmiştir. Eserde 1851 maddeden meydana gelen Mecelle’nin sadece 186 maddesi için kaynak verilmemiştir.
Kaynakça: Mesud Efendi, Mir’ât-ı Mecelle,
İstanbul 1302, s. 10, 740; Mehmed Süreyyâ,
Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 368; Bursalı Mehmed
Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 40; A. Nazif,
Meşâhir (Diriöz’ler), s. 79, 112; Koçer, Ulemâ, s.
45; Abdullah Develioğlu, Büyük İnsanlar, İstanbul 1973, s. 338; Osman Öztürk, Osmanlı
Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul 1973, s. 113;
Muhsin İlyas Subaşı, Kayseri’nin Manevî
Mimarları, Ankara 1995, s. 274; Ali Rıza Karabulut, Kayseri’de Meşhur Mutasavvıflar,
(baskı yeri ve tarihi yok), s. 247; Kemal Yıldız,
Tayyip Nacar, “Mir’ât-ı Mecelle’de Belirtilen
Mecelle Kaynakları”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. XX, Konya 2012, s. 87-105;
Ahmet Madazlı, “Hacı Torun Efendi”, DİA, C.
XIV, 499; Ferhat Koca, “Mesud Efendi”, DİA,
C. XXIX, s. 345; (Kayseri müftülerinden merhum Abdullah Saraçoğlu ile görüşme).
FERHAT KOCA

MESUD II.
Moğolların tayin ettiği Anadolu (Türkiye)
Selçuklularının son, sözde sultanı. Genellikle Kayseri’de oturmuştur ve burada
vefat etmiştir (1308).
Moğolların (İlhanlılar) desteklediği kardeşi IV. Kılıç Arslan’la yaptığı mücadeleyi kaybedip çocukları ve emirleri ile birlikte önce İstanbul’a, Bizans’a sonra da
Kırım’da Altınordu’ya iltica eden II.
İzzeddin Keykavus*’un oğludur. Babası
Kırım’da vefat edince (1278) Mesud,
Karadeniz’i geçip Kayseri’ye geldi. Burada bulunan Moğol noyanları (prensleri)
onu Abaka Han’a ulaştırarak ondan
Mesud’u Anadolu Selçuklu sultanı yapmaları ricasında bulunmuşlardı. Bu sırada Anadolu’da Selçuklu sultanı olarak II.
Mesud’un amcası IV. Kılıç Arslan’ın oğlu
III. Gıyaseddin Keyhüsrev bulunuyordu.
Anadolu’yu Mesud ve Keyhüsrev arasında taksim etme kararı alan İlhanlı
hükümdarları Abaka’nın ölümünden
sonra tahta çıkan Argun Han, kendisine
ulaşıp bu taksime razı olmadığını söyleyen Keyhüsrev’i öldürttü. Ardından II.
Gıyaseddin Mesud’u 1284 yılında Selçuklu sultanı olarak tayin etti.

Mesud önce Kayseri’de sonra da Konya
merkezde merasimle Selçuklu tahtına
oturdu. Saltanatı süresince en ufak bir
varlık gösterememiş, Anadolu’nun asıl
idarecisi olan ve İlhanlılar tarafından
gönderilen Moğol ve İran asıllı vali ve
emirlerin halkı zulümle soymalarına
seyirci kalmaktan ve onların dediklerini
yapmaktan başka bir şey yapamamıştır.
Onun devri Moğollarla güçlenmekte
olan, başta Karamanoğulları olmak üzere
Eşref ve Germiyanoğulları gibi Anadolu
beyliklerinin mücadeleleri ile geçmiştir.
II. Mesud’a bir başka sıkıntı da kardeşlerinden gelmiştir. Kırım’dan kendisi gibi
Anadolu’ya gelen kardeşleri Kılıç Arslan,
Geyumers ve Feramurz, Türkmenlere
dayanarak saltanat mücadelesine girişmişler, Mesud onları ancak Moğol kuvvetleri ile bertaraf edebilmiştir.
Argun’dan sonra İlhanlı tahtına Geyhatu
ve Baydu geçmişler ancak Müslüman
olan ve Baydu’yu tahttan indiren Gazan
Mahmud, devlette kuvvetli bir idare
kurup maliyeyi düzeltmiştir. Ancak Anadolu’da onun kumandanlarından Baltu
isyan etmiş ve Mesud da onun zorlaması
ile bu isyana katılmıştı. Baltu’yu ele geçirip idam eden Gazan, II. Mesud’un
mazeretini kabul etti fakat yine de 1296
senesinde onu sultanlıktan alıp
Hamedan’a sürdü. Selçuklu saltanatı iki
yıl boş kaldıktan sonra 1298 yılında,
Mesud’un kardeşi Feramurz’un oğlu III.
Alaaddin Keykubad, 1298’de Selçuklu
tahtına tayin edildi. Ancak Moğollar gibi
halkı soyan bu Sultan’ı da Gazan Mahmud 1302 yılında tahttan indirmiş ve
İsfahan’a sürmüş, yerine yeniden II.
Mesud’u tayin etmiştir. Bir kayıtta 1308’e
kadar sürdüğü belirtilen Sultan’ın çok
sönük geçen bu ikinci saltanatına ait
önemli bir bilgi bulunmamaktadır.
1308’de Kayseri’de veya Simre’de öldüğü belirtilen bu Sultan’ın cesedinin nereye gömüldüğü hakkında da bir bilgi yoktur. Ondan sonra bir-iki teşebbüs olsa
dahi 1308 yılı Selçuklu hanedanının sonu
olarak kabul edilir.
II. Mesud Dönemi’nde Kayseri darphanesinde Hicri 681, 688, 689, 690 ve 693
tarihlerinde gümüş sikkeler bastırılmıştır.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C. II; Kerimüd-
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din Mahmud Aksarayi, Müsameretü’l-Ahbar,
çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2000; Tarih-i Âl-i
Selçuk, çev. Ferudun Nafiz Uzluk, Ankara 1952;
B. Spuler, İran Moğolları, çev. Cemal Köprülü,
Ankara 1987; Turan, SZT; Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara
1988; Cl. Cahen, Osmanlılar’dan Önce Anadolu’da Türkler, çev. Yıldız Moran, İst. 1979;
Coşkun Alptekin, “Türkiye Selçukluları”,
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İst.
1992, C. VIII; Osman Gazi Özgüdenli, Gazan
Han ve Reformları, İst. 2000; Faruk Sümer,
“Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Ankara 1969, S. 1; Yılmaz İzmirlier,
Anadolu Selçuklu Paraları, İst. 2009; Muharrem Kesik “MESUD II”, DİA, C. XXIX, s. 342344.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MEŞHED OVASI
Kayseri’de, Türkiye (Anadolu) Selçukluları Dönemi’nde ismi geçen merasim
alanı.
“Meşhed” şehitlik demektir. Bu ismi bu
ova nereden almıştır? 1243’te Moğol katliamı sebebiyle almış olamaz. Çünkü bu
tarihten daha önce de burasının ismi
Meşhed’dir. O zaman herhâlde Birinci
Haçlı Seferi’nde Haçlıların Kayseri’ye
geldikleri tarihle sabit olduğuna göre o
mücadelenin hatırasıdır, denilebilir.
Meşhed Meydanı hakkında ilk bilgi, Türkiye Selçuklularının büyük Sultanı I. Alâeddin Keykubad*’ın saltanata gelişinin
üçüncü yılında (1223) kendisine tahakküm eden yaşlı ve varlıklı devlet adamlarını (emirleri) Kayseri’de ortadan kaldırması olayları sırasında alınmaktadır.
Keykubad, babası zamanından kalan ve
kendisine baskı uygulayıp aleyhinde
fikirleri olan bu emirleri, yakın adamları
ile aldığı tedbirler neticesinde Saray’a
(Devlethane*) davet edip birer birer ortadan kaldırmış ve bunu kutlamak üzere
Meşhed Meydanı’na çıkarak (İbn Bibi’ye
göre) âdete aykırı olarak davul, boru
(buk-ı Türkî, zurna) çaldırıp çetr (bayrak)
ve sancak açtırarak büyük bir ihtişamla
meydanda gezinmiş, sabah namazına
kadar at sürüp çevgân (polo) oynamıştır.
Meşhed Alanı hakkında ikinci bilgi, Alâeddin Keykubâd’ın Eyyubî melikesi
(prenses) Melike Adiliye ile evlenmesini
takip eden 1227 baharında ordunun Meşhed Alanı’nda toplanması sebebi ile
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Keykubad Dağı ile Erkilet yolu arasındaki Meşhed ovasından bir bölüm

verilmiştir. Sultan memleketin her tarafına fermanlar göndererek emirlerin
(kumandanların) ve askerlerin Kayseri’ye
gelmelerini emretti. O, Antalya’dan
Konya yolu ile Kayseri’ye gelmeden
ülkenin bütün emirleri ve büyükleri,
savaş araç ve gereçleri ile Kayseri’ye
gelip Meşhed Alanı’nda çadırlarını kurmuşlar ve Sultan’ı beklemeye başlamışlardır.
Meşhed Sahrası hakkında bir sonraki
bilgi, Erzincan Meliki Davud Şah’ın,
Kayseri’de Keykubadiye Sarayı*’nda olan
Alâeddin Keykubad’ı ziyareti ile ilgilidir.
Sultan’ı ziyaret etmek ve ona dost olmak
isteyen Davud Şah, büyük hediyelerle
1228’de Kayseri’ye geldi. Onu bizzat karşılayan Sultan’ın karşısına gelince atından inip elini öptü ve Keykubadiye
Sarayı’nda onun için atlas ve ibrişimden
hazırlanan otağa yerleşti. Ziyaretin dördüncü günü Sultan, Davud Şah’a bir
hazineyi oluşturacak kadar çok çeşitli
hediye, 10 bin altın, hayvanlar ve tahıllar
verdikten sonra iki tarafın erkânı ile birlikte Meşhed Ovası’na gidildi ve burada
eğlenceler tertip edildi.
1235 yılında yine Sultan, Eyyubiler üzerine orduları sevketmek için bütün subaşı
ve valilere fermanlar gönderip askerleri
Meşhed Ovası’nda topladı. Sultan buradan komutanlarla Malatya’ya doğru
harekete geçti.
Sultan 1237 yılında Ramazan Bayramı’nda
yine Eyyubiler üzerine büyük bir sefere
çıkmak üzere orduyu Kayseri’de toplamıştı. Bu arada Kayseri’ye gelmiş bulunan Moğol, Halife (Abbasi), Frenk, Mağrib (Kuzey Afrika) ve üzerlerine sefere
çıkacağı Eyyubilerin elçilerini kabul etti.

[1829]

[1830]
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Meşhed ovasının doğusunda zamanımıza kadar gelen Meşhed ini harabeleri

Olaylara şahit Selçuklu tarihçisi İbn
Bibi’nin o günleri tasviri şöyledir: “Meşhed Meydanı’nda bulunan sahaya o kadar
Rumlu (Anadolulu), Uçlu (sahillerden),
Gürcü, Frenk, Rus ve Kıpçak toplandı ki
o topluluğun önünü sonunu görmek
imkânsız oldu. Onlardan bazıları, kılıcın
kabzası, bayrağın alemi gibi altın ve çelikle süslenmiş olarak bayram yerinde toplandılar. Her biri Hazret-i Sultan’ın huzurunda birer hüner göstermeye başladı.
Sultan, padişahlara mahsus murassa eyerli, başlığı ve gemi mücevherlerle süslü
olan atına bindi. Keyyânî (İranî) tacını
başına koydu. Keyhüsrevî (İran) kemeri
beline taktı. Mücevherlerle süslü elbisesini sırtına geçirdi. Elinde Hattî mızrak
olduğu hâlde sahaya çıktı. Onun karşısına
çıkan Emir Celâleddin Karatay*’ı atından
düşürmek için bir hamle yaptı. Fakat
Emir Celâleddin kalkanını kullanarak
ona fırsat vermedi. Birkaç defa bu oyunu
oynadılar. Ondan sonra da benzeri hiçbir
padişahta görülmeyen üç başlı bir otağa
gittiler. Bayram namazını kıldıktan sonra
bir sofra hazırladılar.” Yazar devamla
ziyafetin ihtişamını yine şairane bir üslupla anlatmıştır.
Sultan, bayramın dördüncü günü böyle
bir ziyafette zehirlenerek şehit edilmiştir.
Sultan’ın ölümünün ertesi günü başlayan
saltanat kavgaları esnasında yine Meşhed
Meydanı’ndan bahsedilmiş, Emir Kemaleddin Kamyar’ın olaylar karşısında ikindi vaktine kadar bu meydanda dolaştığı
anlatılmıştır.
Meşhed Ovası’nın şahit olduğu acı hadiseler 1243 yılında meydana gelmiştir.
Sivas yakınında Kösedağ’da Sultan II.
Gıyaseddin Keyhüsrev*’in de bulunduğu

büyük Selçuklu ordusunu mağlup eden
Moğol kuvvetleri, Sivas üzerinden Kayseri’ye gelmiş, onlar karşısında iki Selçuklu
kumandanın komutasında savunma
cesaretini gösteren şehri muhasaraya
başlamışlardır. Şehri kahramanca savunan Kayserililer, Moğol ordusu karşısında zafer kazanmak üzereyken şehirdeki
görevlilerden bir Ermeni dönmesinin
ihaneti neticesi Moğollar bütün vahşilikleri ile Sivas Kapısı*ndan şehre girmişlerdir. Şehirde büyük bir katliama ve yağmaya girişen putperest vahşiler, asker ve
gençleri esir edip birbirine bağlayarak
Meşhed Ovası’na götürmüşler, kalanları
öldürüp şehri ateşe vermişlerdir. Moğollar kendilerine teslim olmayanlara böyle
yapıyorlardı. Esirlerin birçoğunu da Meşhed Sahrası’nda öldürdükten sonra kadın
ve çocukları aralarında paylaşıp dönüş
yolunu tuttular.
1276 yılında Moğollar’a karşı isyan eden
Hatiroğlu Şerefeddin*, Meşhed Ovası’nda
askerleri ve bayrakları ile isyana kalkışıp
Kayseri’de kaleye sığınmış bulunan Sultan III. Keyhüsrev ve Selçuklu devlet
adamlarının gelip kendisine katılmalarını
istemiş, onun gücünden çekinen kaledekiler gelip Hatiroğlu’na teslim olmuşlardır.
Bu isyanda ısrarla Memluk Türk Sultanı
Baybars’ı Anadolu’ya davet edip kendilerini Moğollardan kurtarmasını isteyen
Hatiroğlu’nun bu yardım talebini, onun
isyanı bastırılıp öldürüldükten sonra 1277
yılında yerine getirme imkânını bulan
Baybars*, Elbistan’da bir Moğol ordusunu kılıçtan geçirdikten sonra Kayseri’ye
gelip kendisini karşılayan şehir halkı ile
birlikte Meşhed Ovası’na ve Keykubadiye Sarayı’na ulaşmıştır.
Bu şekilde Selçuklu Türkiyesinde önemli
bir toplanma alanı olduğunu gördüğümüz Meşhed Ovası’nın yeri önceleri
şehir içinde zannedilmiş ancak Eski
Konya Müze müdürlerinden M. Zeki
Oral’ın Kayseri’deki Keykubadiye
Sarayı’nın yerini 1953 yılında tespit etmesi üzerine alanın yeri de belli olmuştur.
Böylece daha önce yapılan tahminlerin
bir geçerliliği kalmamıştır.
Bugün kayalık bir tepe olan Keykubad
Dağı’nın güneyi uzun ve hafif bir meyille
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Kayseri-Ankara-Adana otobanına uzanır. Saray ve göl (havuz) bu dağın batısındadır ve bugünkü Şeker Fabrikasının
kuzeyindedir. Dağın doğusu yani Kayseri
tarafı yine meyilli bir yapıdadır ve yanına
kadar yeni binalar yapılmıştır. Kuzeyi ise
kısa ve dik bir yamaçla biten bir tepecik
olup buradan hemen önündeki ovaya
5–10 m mesafeli bir patikayla inilmektedir. Buradan atla da inilebilir. Dağın bu
kuzeyi çevresinde, kuzeyde Erkilet’e
(Gezirler Suyu Mesiresi, Karpuzatan Su
Kaynağı), batıda Boğaz Köprü’ye, doğuda Kayseri-Erkilet yoluna kadar, şimdi
ziraat alanı olan geniş bir ova bulunmaktadır. Meşhed Ovası (Meydanı) burasıdır.
Ovanın doğusunda bulunan Erkilet yolunun hemen bitişiğindeki harabelerin
bulunduğu yer, tapu kayıtlarında da
“Meşhed İni” (harabeleri, mağaraları)
olarak geçmekte, halk da orasını bugün
bu isimle bilmektedir. İşte bu isim dahi
Meşhed Ovası’nın bu alan olduğunu göstermektedir. Keykubad Dağı’nın dik bir
yapı gösterdiği kuzeydeki tepesi, Sultan’ın
saraydan atla, tatlı bir meyille çıkarak bu
ovada bulunan orduyu gözetleyebileceği
en müsait yerdir. Buradan Saray batıda,
epey uzaktadır ve gözükmemektedir.
Orduyu denetleyen Sultan’ın, kaynakta
da belirtildiği gibi burada bulunan, şimdiki Yenidoğan Mahallesi’ne doğru olan
8-10 metrelik patikadan atı ile inerek
askerleri ile buluşması, emirlerle kılıç
kalkan veya çevgan oynaması mümkündür. Dağın buradan başka hiçbir tarafından tepeye çıkarak orduyu yakından
gözetlemesi, denetlemesi mümkün değildir. Meyiller çok uzundur. Zaten batıda
saray vardır. Askerlerin oraya yaklaşması
söz konusu değildir.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir; Halil Edhem
(Eldem), Kayseriye Şehri (Kayseri Tarihi), yay.
Kemal Göde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
yayını, Kayseri 2011, s. 57, 81; Turan, SZT; M.
Zeki Oral, “Kayseri’de Keykubadiye Sarayları”,
Belleten, S. 68, 1953.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

METERİS CAMİİ
Develi* merkez İbrahim Ağa Mahallesi
Ulu Cami Sokak’ta bulunan cami, girişinde yer alan üç bölümlü son cemaat
mahalli ile onun güneyinde bulunan
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Meteris Camii (S. M. Topçu)

mihraba dik üç sahınlı harim kısmından
oluşmaktadır. Camide inşa malzemesi
olarak doğu cephede kaba yonu taş, batı
cephe ve son cemaat mahallinde düzgün
kesme taş kullanılmıştır. Cami 1977 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
esaslı bir şekilde onarıma tabi tutulmuştur.
Son cemaat mahallinin üzeri ahşap hatıllarla örtülü iken harim kısmının üzeri
kuzey-güney doğrultusunda atılan beşik
tonozlarla örtülmüştür. Caminin doğu
cephesi kaba yonu taştan yapılmış olup
cephenin ortasına dikdörtgen bir pencere açılmıştır. Caminin güney cephesi üç
adet dikdörtgen pencere, batı cephesi de
tamamen kesme taştan yapılmış olup iki
adet dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir.
Caminin köşk minaresi son cemaat
mahalli ile harim kısmının birleştiği batı
cephe üzerinde yer almaktadır. Köşk
minare kare bir kaide üzerinde yükselmektedir. Külah kısmını taşıyan dört
adet kare, yekpare ayağın başlık kısımları
profilli silmelerle hareketlendirilmiştir.
Ayaklar birbirlerine sembolik Bursa
kemerleri ile bağlanmıştır. Külah kısmı,
üzerinde ay yıldız bulunan bir alem ile
sonlanmaktadır.
Son cemaat mahallinin doğu cephesi
yola göre konumlandırıldığından batıya
doğru kırılmaktadır. Son cemaat mahalli
üç bölümden oluşmaktadır. Ortadaki
bölümün kemeri yanlardaki kemerlerden daha geniş ve yüksek tutulmuştur.

Meteris Camii planı
(çizim: S. M. Topçu)

[1831]

[1832]

392 /

MET

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Yuvarlak kemerler ikisi serbest, ikisi
köşelere gömülü dört sütun tarafından
taşınmaktadır. Orijinalde açık olan son
cemaat mahalli kemer gözleri günümüzde demir çerçeve ile kapatılmıştır. Bu
çerçevenin ortasında yer alan demir
kapıdan son cemaat mahalline girilmektedir. Mahallin üzeri kuzey-güney doğrultuda atılan ahşap hatıllarla kapatılmıştır. Mahallin doğu bölümü kapatılarak
depo hâline getirilmiştir. Doğu beden
duvarını 0.40 m yükseklikte 0.60 m
genişlikte bir seki dolanmaktadır. Mahallin batısında yer alan kare kaide içerisinden 25 basamakla köşk minareye çıkılmaktadır. Son cemaat mahallinin güney
cephesi üzerine iki dikdörtgen pencere
açılarak harimle irtibatlandırılmıştır.
Mahallin güney cephesinin ortasında
bulunan yuvarlak kemerli kapıdan harim
kısmına girilmektedir. Kapı kemerinin
kilit taşı üzerinde mavi boyayla boyanmış
bir kabara bulunmaktadır.
Harim, 11.10x9.90 m ölçülerinde olup
mihraba dik üç sahından oluşmaktadır.
Sahınların üzeri kuzey-güney doğrultuda
atılan beşik tonozlarla örtülmüştür.
Tonoz karınlarından dışa taşıntı yapan
yuvarlak kemerler yığma kare ayakların
kemer boşlukları üzerine atılmışlardır.
Üst örtüyü oluşturan beşik tonozlar,
dördü serbest, sekizi duvara gömülü
olmak üzere toplam on iki ayak tarafından taşınmaktadır.
Harim güney cephede üç adet mazgal
pencere, kuzey cephede iki adet dikdörtgen pencere, doğu cephede bir adet
yuvarlak kemerli pencere ve batı cephede
iki adet yuvarlak kemerli pencere olmak
üzere toplam sekiz pencere tarafından
aydınlatılmaktadır. Harimin beden
duvarları ve taşıyıcı ayaklar yerden 0.80
m yüksekliğe kadar lambrilerle kaplanmıştır.
Mihrap güney cephenin tam ortasında
bulunmaktadır. Beyaz fayansla kaplanmış olan mihrap orijinal değildir. Caminin içerisinde minber ve kadınlar mahfili
bulunmamaktadır.
Cami içerisinde hiçbir bezeyici öğe yoktur.
Caminin inşa ve onarım kitabeleri bulunmamaktadır. Ancak Başbakanlık Osman-

lı Arşivlerinde bulunan H 1261 (M 1845)
tarihli vakfiyesinden caminin H 1260 (M
1844) tarihinde El-Hac Mehmed b. Yunus
ve Hasan b. İsmail tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca vakfiyede
camiye İlibe Pınarı mevkiinde bulunan
bir kıt’a arsanın vakfedildiği belirtilmektedir.
Kaynakça: Başbakanlık Osmanlı Arşivleri,
Cevdet Tasnifi Evkaf, C. I, Sıra No: 3443;
Topçu, Develi’deki DTE, s. 50-52.
SULTAN MURAT TOPÇU

					
MEVLEVİLİK
Kayseri’de faaliyette bulunmuş, günümüze ulaşmamış tarikatlardan birisidir.
Tarikatın kurucusu sayılan Mevlânâ
Celâleddin-i Rûmî’nin hocası olan Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizî*’nin
Konya’dan Mevlânâ’nın yanından ayrılıp
Kayseri’ye yerleşmesi ile fikriyat Kayseri’ye taşınmıştır. Kayseri’de dergâhını
kuran Seyyid Burhaneddin’e halk ve idareciler büyük hürmette bulunmuşlar ve
vefat tarihi olan 1244 yılına kadar şehrin
en itibarlı tasavvuf şeyhi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
Devrin Mevlevi kaynaklarında Seyyid
Burhaneddin’in, o zaman “Darû’l-Feth”
de denilen Kayseri’de, meşhur Selçuklu
Veziri Şemseddin İsfehanî*’den çok iltifat
gördüğü, burada Ali Dağı*’na çıkarak
gece gündüz Tanrı’ya yalvarışla meşgul
olduğu, Mevlânâ’yı Kayseri’de halvete
soktuğundan bahsedilmektedir. Yine
aynı kaynaklarda Seyyid’in bir ara şehirde bir mescide imam olduğu, bir kısım
yabancı siyasi ve dinî şahıslarla görüştüğü, sürekli hikmetli sözlerle halkı aydınlattığı, 1243 yılı Ağustos-Eylül aylarında
Kayseri’nin Moğollar tarafından feci
şekilde yağmalanıp tahrip edildiğine
şahit olduğu, nihayet bu hadiseden bir
müddet sonra (1244) vefat edip hazırlanan mezarına büyük bir törenle defnedildiği kayıtlıdır. Halk arasında onun Hunat
Hatun Medresesinde müderrislik de yaptığı söylenmektedir. Nitekim XVIII. yüzyıldaki bir vakıfta (Gavremoğlu Vakfı) bu
medreseden “Burhaneddin Medresesi”
olarak bahsedilmektedir.
Seyyid’in vefatını, Şemseddin Isfahânî’nin
haber vermesi üzerine Kayseri’ye gelen
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Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî onun kabrini ziyaret etmiş ve bir kısım kitaplarını
alarak Konya’ya dönmüştür.
Seyyid Burhaneddin’in Kayseri’deki
dergâhı nerede idi, sorusu da münakaşa
konusudur. Halk arasında, Han Cami
güneyinde bulunan, mahallî ismi ile
“Hakırdaklı” (Kıkırdaklı) Camii’nin onun
çilehanesi olduğu söylenmektedir. Bugün
bu cami yıkılmış, yerine modern bir cami
yapılmış ancak Seyyid Burhaneddin’in
çilehanesi olduğu söylenen cami bitişiğindeki eski tonoz restore edilerek muhafaza edilmiştir.
Mevlevi kaynaklarından Ahmed Eflâkî’nin Ariflerin Menkıbeleri isimli eserinde
anlatılan bir olay, bize Seyyid’in dergâhı
hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Burada Arif Çelebi’den (Mevlânâ’nın
torunu Ulu Arif Çelebi) nakledildiğine
göre, Seyyid Hazretleri Kayseri’nin hendeği yanında ilahi şarapla mest olmuş
oturuyordu, Moğol askeri de şehri yağma
ediyordu. Birden bire bir Moğol, kılıcını
çekerek Seyyid’in hücresine geldi. Ona,
“Ey! Sen kimsin?” diye bağırdı. Seyyid,
“Ey deme! Çünkü sen, her ne kadar
Moğol kıyafetine bürünmüşsen de bizce
malumsun. Çünkü ben senin kim olduğunu biliyorum.” buyurdu. Moğol, derhâl
atından inip baş koydu. Biraz oturup gitti.
Seyyid’in yanında bulunan arkadaşları o
adam hakkında sorguda bulundular. Seyyid, “Hırka içinde saklı bu adam, Tanrı
kubbeleri ile örtülü olanlardandır.” dedi.
Bir an sonra bu adam döndü. Seyyid’in
ayağına birkaç dinar (para) saçıp başını
açtı, mürid olup gitti.
Nakledilen bu önemli hadiseden
Seyyid’in dergâhı konusunda bazı bilgiler
edinmemiz mümkündür. Bir kere
Seyyid’in dergâhı, hücresi Kayseri’nin
Kale hendeği yanındadır. Burada müridleri ile oturmaktadır. Bu hadise Moğollar’ın Kayseri’yi yağmalayıp katliam yaptıkları 1243 yılında, Kösedağ Savaşı’ndan
sonra meydana gelmiştir. Yani Seyyid
Burhaneddin bu tarihte hayattadır.
Kale hendeği İçkale’nin güneyinde,
bugünkü Kaleönü denilen yerde idi.
Burası sonradan doldurularak bugünkü
yol meydana gelmiştir. Bu hendeğin
hemen yanı yani Seyyid’in oturduğu yer,

Seyyid Burhaneddin’in çilehanesi olduğu
söylenen “Hakırdaklı” (Kıkırdaklı) Camii’nin
bölümü

aşağıda bahsi geçecek Bayram Paşa’nın,
daha önceki Mevlevihane’nin yerine
yeniden yaptırdığı Mevlevihane’nin
bulunduğu yerdir. Şimdi burada, yıkılan
Mevlevihane’nin yerinde, Vakıfların yaptırdığı Bayram Paşa İş Hanı bulunmaktadır. İşte Seyyid Burhaneddin’in dergâhı
bu Mevlevihanelerin yerinde idi.
Seyyid Burhaneddin’in bahsi geçen
dergâhının, herhâlde onun ölümünden
bir müddet sonra “Mevlevihane” olarak
vakıf hâline getirildiğini görmekteyiz.
Orijinal vakfiyesi elimizde olmamasına
rağmen 1500 tarihli Osmanlı vakıf tahrirlerinde “Vakf-ı Mevlevîhâne” olarak
kayıtlı olan tekkenin Kayseri şehri
dâhilinde ve Emirşah oğlu Mevlânâ
Sucâ’nın tasarrufunda olduğu belirtilmiştir. Vakfın gelir kaynakları (akarları) olarak Gürle köyünde (şimdi Hisarcık’a
bağlı bir bağ semti) bir ağaçlık, Kuşakçı’ya
tabi Savrani, Hacılar* köyüne (şimdi ilçe
merkezi) bağlı Ballıkaya, Karacakaya
Nehri (Karasu?) de Baha Değirmeni
sayılmıştır. Tahrirde Mevlevihane’nin
kim tarafından yapılıp vakfedildiği yazılmamıştır. Vakfın mutasarrıfı (mütevellisi)
olarak geçen Mevlânâ Sucâ’nın Mevlânâ
unvanından tahrir sırasında tekkenin
şeyhi olduğu anlaşılmaktadır. Mevlevihane vakfından, 1500 ve 1531 yılı emlak
tahrirlerinde de bahis bulunmaktadır.
Kayseri’de Seyyid Burhaneddin ve Mev-
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lânâ’nın isimlerinin geçtiği başka önemli
bir belge daha bulunmaktadır. Kayseri’de
Billur mevkiinde, bugün de kalıntıları
bulunan ve Kızılköşk* ismi ile geçen
başka bir Selçuklu tekkesi bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev*’in Muhyiddin-i Arabî’nin Kayseri’deki halifesi Mevlâna Taceddin
Emirtac’a ait tekke ve arazisine, Erciyes
Dağı*’ndan çıkıp Hisarcık* ve Karagürle’den (Gürle) geçerek gelen suyu (Hisarcık
suyu vakfiyesi *) vakfettiğine dair vakfiyesinin şahitleri arasında Seyyid Burhaneddin ve Mevlânâ’nın isimleri bulunmaktadır. Elimizde sonradan yapılmış sureti ve
tercümesi bulunan vakfiyenin H 644 (M
1246) olan tarihinde, Seyyid Burhaneddin’in 1244 yılındaki ölüm tarihine göre,
kopyalanırken hata yapılmış olduğu
anlaşılmaktadır.
Seyyid Burhaneddin ve Mevlânâ’nın ölümünden sonra, Mevlâna’nın yakınlarından olan Selçuklu devlet adamı Muîneddin Süleyman Pervane*’nin, Kayseri’de
yapımını tamamlatmış olduğu medresesinin açılışına Mevlana’nın oğlu ve Mevlevi tarikatının kurucusu Sultan Veled
gelmiş, devrin meşhur âlimi Kutbeddin
Şirazî’nin müderris olarak tayin edildiği
medresenin açılış merasiminde bulunmuştur. Bu hadise de geniş olarak Ahmed
Eflâkî’nin eserinde anlatılmaktadır. Kayseri’nin “Pervane” isimli ziraat alanını bu
medreseye vakfeden Muîneddin Pervane, Moğollar tarafından 1277 yılında
öldürülünce medresesi ve bugünkü
Bürüngüz* (eski İki Kapılı) camii önünde
bulunan mescidi tahrip edilmiş, yıkılan
medresenin bir bölümüne sonradan
basit şekilde inşa edilen, yine “Pervane”
ismi ile anılan medresede tedrisat XX.
yüzyılın başına kadar gelmiştir. Medresenin kalıntıları Kapalı Çarşı’nın onarımı
sırasında kale önünde, çarşı altında ortaya çıkmış, kalıntılar restore edilmeden alt
katta bırakılmış, üzerine çarşı dükkânları
inşa edilmiştir.
Muîneddin Süleyman Pervane’nin inşa
ettirdiği bu medrese ile Seyyid Burhaneddin’in dergâhının ve yerine yapılan Mevlevihanenin arasında ancak yüz metre
kadar bir mesafe bulunmaktadır. Medre-

senin bu kadar yakınında bulunan tekkenin de ilk yapısını ve ilk vakfını, yine
Pervane’nin veya Mevlânâ’nın yakını bir
Mevlevi olan karısı Gürcü Hatun*’un
(Daha önce Sultan II. Keyhüsrev’in karısı
idi.) yapabileceğini akla getirmektedir.
Gürcü Hatun aşağıda görüleceği üzere
genellikle Kayseri’de kalmaktadır.
Kayseri ve Kayserilileri takdir eden Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled, divanındaki
aslı Farsça olan şu kasidesi ile Kayseri’ye
olan sevgisini ifade etmiştir (bugünkü
Türkçe ile):
Bil ki Kayseri şehrinde seçilmiş büyük
kimseler vardır.
Onlardan biri de “Hüsameddin”dir. O
insanoğlunun yücelerindendir.
İlim, tarikat yolunda dikendir. O dikeni
geçip gülistana ulaştı.
Önce yer idi, şimdi gök oldu. Cahil idi,
Allah’ı tanır oldu.
Şeker madeninden bir şekeri gör de
madenin tadını anla.
Katılaşmış ihtiyarlar Kayseri’nin
havasında nazik ve latif olurlar.
Hususen o nazik ve latif (Alameddin)
“Kayser” orada bulunuyor.
Kerem denizi ve ihsan madeni olan
“Esedimiz” de oradadır.
Anadolu ve Horasan’ın yüz akı “Gürcü
Hatun Sultan” dahi oradadır.
Zamanın süsü “Kudbeddin Şirazi” ve
nur sacan “Kadı Bedir” de oradadır.
Bütün büyük kumandanların övüncü,
selvi boylu, ay yüzlü “Şahne” de
oradadır.
O hünerli, fâzıl, Rahman’ın aziz kıldığı
“müşrif” de oradadır.
Bizim ulumuz bütün reislerin ve ahilerin
baştacı “Ahi Emirhac” da oradadır.
Tarikatımızın fesahatlı söz sultanı asrın
övüncü “Hüsami” de oradadır.
Orada hayır hususunda benzerleri
bulunmayan başka zatlar da vardır.
Yüzlerce rahmet ve aferin onların
ruhlarına ve bedenlerine yağsın.
Bizim üzerimizde hakları ve lütufları
vardır. Allah’ım onlara kolaylıklar
ihsan eyle.
Veled Kayseri’den razıdır, ahalisine huri
ve cennetler nasip et.
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Mevlânâ’nın oğlu, Mevlevi tarikatının
kurucusu Sultan Veled’in Kayseri hakkında verdiği bilgiler ve Kayserililer hakkındaki kanaatleri daha o dönemde Kayseri’de üst derece bürokratlardan ve
eşraftan oluşan kuvvetli bir Mevlevi
muhitinin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Şiirde geçen şahıslardan önce âlim,
sonra mutasavvıf olan Hüsameddin,
büyük bir ihtimalle, Eretnalı ailesinden
sonra bu devlete hükümdar olan Kadı
Burhaneddin*’in dedesinin babası, ailenin diğer fertleri gibi Kayseri kadısı olan
Hüsameddin Hüseyin olmalıdır. Alameddin Kayser* ise Selçuklu ümerasından ve Mevlânâ’nın yakınlarından olup
uzun süre Kayseri’de bulunmuş, Kayseri’de ayrıca bir zaviye (Mevlevi tekkesi)
inşa ettirip buna Tavlusun*, Kumarlu* ve
Büyük (Ulu) Bürüngüz* köylerini vakfetmiştir. Mevlânâ’nın türbesini de yaptıran
bu zat için Sultan Veled, divanında kaside ve mersiyeler yazmıştır. Gürcü Hatun
ise yukarıda da geçtiği gibi Gürcü Melikesi Rosudan’ın kızı iken Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’le evlenmiş,
ondan II. Alâeddin Keykubad* doğmuş,
Sultan’ın ölümünden sonra devlette
birinci derecede salahiyetli durumda
olan Pervane Muînuddin Süleyman’la
evlenmiş, ondan da yine Gürcü Hatun
isimli bir kızı olmuştur. Yine şiirde geçen
“Kutbeddin Şirazî”, Pervane Bey Medresesi müderrisidir. Şiirde geçen diğer
makam sahipleri ve isimler hakkında
bilgi bulunamamıştır.
Mevlânâ’nın yakınlarından olan Selçuklu
emirlerinden Eminüddin Mikail’in de
Kayseri’ye bir Mevlevi zaviyesi yaptırmış
olduğu, vakıf kayıtlarında görülmektedir.
Osmanlı Dönemi’nde şehrin Tekkeönü
semtinde bulunan ve Mevlevi tekkesi
olduğu belirtilen Hacı Bulam* Tekkesi’nin, Eminüddin Mikail’in tekkesi olduğu
ve tekkenin sonraki bir şeyhinden dolayı
isim değişikliğine uğradığı tahmin edilmektedir.
Yine H 722 (M 1322) yılında Kayseri’nin
Palas Kasabası Ulu Camii’nin çeşmesinin kitabesinde, çeşmeyi tamir ettiren
Muhammed’in dedesi “Atabekü’lMevlevî Muhammed”in ismi geçmektedir. Bu şahıs, Mevlânâ’nın yakını olup III.
Keyhüsrev’e atabek (lala) olan Erzincanlı

Bir grup Mevlevî dervişi (www.dunyabizim.com)

Mecdeddin Muhammed olmalıdır.
Kayseri Mevlevihanesi’nin Osmanlı
Dönemi’nde ikinci defa ihyası IV. Murad
Dönemi’nde, 1637 yılında olmuştur. Sadrazam Bayram Paşa Mevlevihane’nin
eski yeri olan Kaleönü’nde, Yeni Kapı
(Kale kapılarından birisi) dâhilinde yeniden yaptırmış bulunduğu Mevlevihane’ye
geniş akarlar (gelir kaynakları) bağlamış,
vakfına ait 10 Temmuz 1637 tarihli vakfiyesini yazdırmıştır. Mevlevihane’nin
giderleri için şehir içinde bir hanı (Pamuk
Hanı) ve bazı dükkânları vakfeden Bayram Paşa, mütevelli ve aynı zamanda
şeyh olana, tekkede görevlilerden noktacıya, duacıya, naat okuyana, kâtibe,
müezzine, aşçıya, aşçı yamağına, neyzen
başına, kudüm çalana, faraşa, meydancıya, Mevlevihane’nin dokuz odasında
kalan dervişlere, yemek masraflarına ve
Şeb-i Arus günü masraflarına ücretler
tayin etmiştir. Yeni Mevlevihane’nin
yapılış tarihinden 10 yıl kadar sonra 1649
yılında Kayseri’ye gelerek binayı gören
Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde buradan övgüyle bahsetmiştir.
Mevlevihane’nin son şeyhleri ise Konya
Ereğlili Şair Türabî neslinden, babadan
oğula geçecek şekilde Süleyman Türabî*
(Ö. 1835), Ahmet Remzi Efendi (Ö. 1865),
Süleyman Ataullah Efendi* (Ö. 1904) ve
Ahmed Remzi Dede’dir (Akyürek*, Ö.
1944).
Kayseri Mevlevihanesi ve etrafında oluşan mezarlık, tekkelerin kapatılmasından
sonra yıkılıp yeri arsa hâline gelmiş ve
arsasının bir kısmı şahıslar ve resmî kuruluşlarca işgal edilmiştir. Kalan kısma
Vakıflar Genel Müdürlüğü, iş hanı yaptırmıştır.
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Seyyid Burhaneddin’in mezarı, II. Abdülhamid Devri’ne kadar üstü açık sade bir
mezar olarak gelmişken bu hükümdar
zamanında, Kayseri Mutasarrıfı Mehmed
Nazım Paşa*’nın teklifi, Ankara Valisi
Abidin Paşa’nın teşebbüsü üzerine 1894
yılında Sadaretin teklifi, Padişah’ın onayı
ile mezar üzerine vakıf bütçesinden,
bugünkü türbe yaptırılmış, Padişah türbeye bir halı ve bir avize hediye etmiştir.
Kaynakça: Feruîdun bin Ahmed-i Sipehsalar,
Mevlana ve Etrafındakiler (Risale), çev. Tahsin
Yazıcı, İst. 1977; Ahmed Eflâki, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Prof. Dr. Tahsin Yazıcı, İst. 1973;
Seyyid Burhaneddin Muhakkık-i Tirmizî, Maarif, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İst. 1971; Divan-ı
Sultan Veled, yay. Ferudun Nafız Uzluk, Konya
1941, s. 87, 88, 452, 453; Turan, SZT, s. 321-470;
Refet Yinanç, “Mevlâna’nın Şahitlik Ettiği Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev Vakfiyesi”, Mevlana (Tebliğler), Konya 1983, s. 68-71;
Nejat Kaymaz, Pervane Muinüddin Süleyman,
Ankara 1970; Yasemin Demircan Özırmak,

Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri
Vakıfları, Kayseri 1992, s. 26, 27, 38, 40; İnbaşı,
16.YBKayseri, s. 64, 65, 68; A. Nazif, Meşâhir
(Diriöz’ler), s. 20; Mehmet Çayırdağ, Seyyid
Burhaneddin Hüseyin, Kayseri 1997 (Beşinci

baskı); Çayırdağ, “Seyyid Burhaneddinden
Sonra Kayseri’de Mevlevilik”, KYTSB 3, s. 102114; M. Çayırdağ, “Kayseri Mevlevihânesi”, “II.
Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevihaneler Kongresi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,
Yıl: II, S. 2, Konya 1996, s. 91-95, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MEYDAN ÇEŞMESİ
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi, Ali Saib
Paşa Sokağı’na girişin hemen sağında
bulunan çeşme hâlen kullanılmaktadır.
İlk inşasında bugün bulunduğu yerin 20
m güneyinde olan çeşme, Talas Belediyesi tarafından 1968 yılında yapılan yol
genişletme çalışmaları sırasında inşa
edildiği ilk yerden sökülerek bugünkü
yerine taşınmıştır. Çeşme, üçgen alınlığın
içerisinde yer alan kitabeye göre H 1305
(M 1887) tarihinde Ali Saib Paşa* tarafından inşa ettirilmiştir. Eserin ayna taşı,
kitabesi ve yalağı mermer, diğer bölümlerinin tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kayseri’de kemersiz olarak inşa edilmiş
iki çeşmeden biri olan Meydan Çeşmesi’nin yüksekliği 5.00 m, genişliği 3.60 m

olup üzeri üçgen bir alınlıkla nihayetlenmektedir. Eser, yanlarda 0.05 m öne
doğru çıkıntı yapan plastırlarla sınırlandırılmıştır. Üzerleri silmelerle hareketlendirilen plastırların her iki kenarı 0.03
m enindeki oymalarla dekore edilmiştir.
Bu oymalar alt ve üst kısımda içeri doğru
yarım daire oluşturur. Plastırlar üstte ve
altta cepheden taşıntı yapan silmelerle
sınırlandırılmıştır. Üstteki silme kuşağının üzerine ve üçgen alınlığın yan kısımları altına konulan blok bir taşla yanlardaki plastırların devamı sağlanmıştır.
Yatay olarak konulan bu blok taşın ortası
da 0.03 m’lik oyma ile şekillendirilmiştir. Çeşmenin üçgen alınlığının saçak
kısmı öne doğru çıkıntı yapan değişik
ölçülerdeki silme kuşaklar ile tezyin edilmiştir. Alınlığın tam tepesine, minare
alemine benzer tepelik konulmuştur.
Üçgen alınlığın ortasında bulunan kitabe,
yanlarda “S” formlu, üst kısımda ise düz
konsollarla çerçeve içerisine alınmıştır.
Üstteki düz konsolun üzeri boydan boya
stilize kenger yaprakları ile süslenmiş
olup dış yanlarına birer adet sembolik
vazo konulmuştur. 0.62 x 0.49 m ölçülerindeki üç satır kitabe celî sülüs yazıyla
yazılmıştır.
Okunuşu:

Vâlid-i Sâib ‘Ali Paşâ şebhed
leşkerleri
Bundan evvel kıldı rahmet-gâh-ı
Mevlâ’ya nisâb
Yâdigâr-ı mü’minîne olsun deyû bu
çeşmeyi

Meydan Çeşmesi
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rak üçgen alınlığın tepesindeki taş alem,
saçak kısmındaki silmeler, kitabenin çevresindeki “S” konsollar ve stilize kenger
yapraklarıyla köşelerdeki vazolar, kitabenin altındaki beş kademeli süsleme kuşağı ile ayna taşının çevresindeki süslemelerden söz edilebilir. Talas Meydan Çeşmesi’nin en önemli özelliği, Kayseri ve
çevresinde bulunan düz cepheli iki çeşmeden biri ve üçgen alınlıklı olmasıdır.
Meydan Çeşmesi kitabesi

Yapdurup dehâsı nâm itdi ilâ yevmi’lhisâb
Geldi bâlâ-yı hakîkatinden târîh içim
Ayn-ı rahmet o yabdı İbrâhîm Efendi
içün savâb
sene 1305.
Kitabenin tam altındaki süsleme kuşakları cephe boyunca uzanmaktadır. Beş
kademeden oluşan süsleme kuşağının
ilki, kitabenin hemen altındaki düz silme
kuşağıdır. Bu düz silmenin altında ise
pramidal dişlerden oluşan bir şerit, bu
şeridin hemen altında da ikinci düz silme
kuşağı yer alır. En alt kısımda ise üç kademeli olarak yapılmış ve birbiri üzerine
bindirilmiş dentikül motifleri dikkati
çeker.
Çeşmenin ayna taşının çevresi cepheden
çıkıntı yapan kahverengi bir taş silmeyle
çerçevelenmiştir. Mermer ayna taşının
üzeri küçük bir çeşme maketine benzetilmiştir. Ayna taşının yanlardaki dekoratif
ayaklar üzerine oturan yuvarlak kemerinin üzeri, ortada birbirine yanaşan iyonik
sütun başlıklarını andıran volütcüklerle
süslenmiş olup üstü üçgen bir alınlıkla
nihayetlenmektedir. Bu volütlerin üst ve
alt kısımları kenger yaprağı motifleriyle
bezenmiştir. Kemer ve ayakların üzerleri
de silmelerle hareketlendirilmiştir. Ayna
taşının alt kısmında tek delik bulunmakta
olup üzerine bir adet musluk bağlanmıştır. Ayna taşının hemen önünde bulunan
küçük mermer yalak, zemine gömülü
vaziyettedir. Çeşmenin doğusunda yer
alan ve hayvanların su içmesi için yapılan
büyük iki yalaktan birisi tahrip olmuş,
diğeri günümüze ulaşabilmiştir.
İnşa tarihi bilinen çeşmede süsleme ola-

Kaynakça: Kerim Türkmen, “Talas’ta Türk
Devri Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S. 26, Ankara
1997, s. 163-164; Denktaş, Su Yapıları, s. 122124.
MUSTAFA DENKTAŞ

MEYDAN KAPISI
Kayseri’de belli başlı beş kale kapısından
Meydan’a (At Meydanı*-Pazarı, Cumhuriyet Meydanı) açılan önemli kapı.
Kayseri surları doğu-İran tehlikesine
karşı Romalılar zamanında, İmparator
III. Gordianus tarafından MS 242 yılında
yaptırılmıştır. Bu surlar çok geniş alanı
içine alıyordu. Bu geniş surların bakımı
zor olduğundan VI. yüzyılın başında
Bizans Dönemi’nde, doğu köşede Yoğun
Burç*’tan Düvenönü*’ne kadar bir yay
çizilip daraltılmış; en köşeye, buna paralel bir sur daha çekilerek İç Kale oluşturulmuştur. Bahsi geçen kapılar işte,
daraltılmış olan bu surlar üzerinde bulunanlardır.
Meydan Kapısı, Kale’nin en önemli kapısı olup şimdiki Cumhuriyet Meydanı’nda
Bürüngüz* (eski İki Kapılı) Camii yerinde
idi. Kalenin diğer kapıları güneye doğru
Yeni Kapı, Sivas Kapısı, Kiçi Kapı* ve
Boyacı Kapısı*’dır. I. Alâeddin Keykubad* tarafından XIII. yüzyılın başında
Meydan Kapısı’nın hemen yanından eski
surlara ek olarak yaptırılmış olan ve
Meydan’ı dolaşarak burada bulunan Selçuklu Sarayı Devlethâne*’yi koruma altına alan ek surlar başlıyordu ki bu surlardan bugüne sadece Zeynelâbidin Türbesi* yanındaki Ok Burcu*’nun alt katı kalmıştır.
Meydan Kapısı’nın ismi ilk defa 1237
yılında I. Alâeddin Keykubad’ın Kayseri’de Keykubadiye Sarayı*’nda zehirlenerek
ölmesinden sonra ortaya çıkan saltanat
mücadelesi sebebi ile geçmiştir. Merhum
Sultan’ın vasiyeti gereği ortanca şehzade

Meydan Çeşmesi planı
(çizim: M. Denktaş)

[1837]

[1838]
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Kılıç Arslan Keykubadiye Sarayı’ndayken ona isyan eden büyük Şehzade Keyhüsrev’i, adamları şehirdeki Saray’da
yani Devlethane’de tahta çıkarmışlar,
Meydan Kapısı hariç Kale’nin bütün
kapılarını kapatmışlardır. Buradan anlaşıldığına göre Meydan Kapısı’ndan hem
dış kaleye hem de Devlethane’ye geçilebiliyordu.
Meydan Kapısı Osmanlı Dönemi*’nde
de, bilhassa vakfiyelerde, bu çevredeki
vakıf iş yerleri, dükkânlar tarif edilirken
sık sık geçmektedir. Ancak kapının ne
zaman yıkılıp ortadan kalktığı belli değildir. Muhakkakki yakın zamanlarda yok
olmuştur. Yerinde Kapalı Çarşı* devam
ettirilmiştir. Meydan Kapısı ile birlikte
diğer kapıların da kaderi bu şekilde
olmuştur. Yerlerinde kazılar yapılabilse
en azından temellerine ulaşılabilir.
Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C. II, s. 21; Halil

Edhem (Eldem), Kayseri Şehri, hzl. Kemal
Göde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları
No. 84, Kayseri 2011, s. 23; Mehmet Çayırdağ,
“Kale”, C. III, s. 404-409, Çayırdağ, “Kayseri
Şehrinin Kuruluş Yeri ve Kalesinin Tarihi Değişimi”, Kayseri Müzesi Yıllığı, Kayseri 1987, S.
I, s. 33-47.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

Yasemin Meydan

MEYDAN, YASEMİN
Şair, yazar (Kayseri /Yeşilhisar, 03 Mart
1962-). Gülveren İlkokulu (1974), Gülveren Ortaokulu (1977) ve Atatürk Kız Meslek Lisesini bitirdi (1980). AÜ İşletme
Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Türk Hava Kurumu Üniversitesinde
Yönetim ve Organizasyon üzerine yaptı.
Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, HAVAŞ, Enerji
Bakanlığı, TEDAŞ ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev aldı.
Üye olduğu meslek kuruluşları: MemurSen Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı, Enerji-Bir-Sen Disiplin Kurulu
üyesi, Enerji-Bir-Sen Kadınlar Kolu mali
sekreteri, Enerji-Bir-Sendikasının dergisinin yayın kurulu üyesi, Başkent Kadınlar Platformu üyesi, Ka-Der üyesi, KAGİDER, Memur-Der Federasyonu Yönetim
Kurulu üyesidir.
Memur-Der Haber gazetesi genel yayın
yön. ve yazı işleri sorumlusu, Emekli-Der
genel başkanı, Emekli Bürokratlar Birliği

genel sekreteri, Yeşilhisar Geliş. ve Yaş.
Der. Yön. kur. üyesi, Türk Kadınlar Birliği üyesi, Ankara Milletvekillerini İzleme
Komitesi üyesi (MİMCOM), YO-YAV
üyesi, Anadolu Faal İş Adamları Derneği
gen. bşk. yrd, Birleşen Yürekler Derneği
genel başkanı ve derneğe ait bir radyo ve
gazete sahibidir. Ayrıca İLESAM üyesi ve
Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.
Eserleri: Aşk Kuşun Kanadında (2013);
Beyaz Yemenili Kadın (2014).
		

SERGÜL VURAL

MEYLÎ (KUMSIZÂDE MUSTAFÂ EFENDİ)
Şair (?,?- Kayseri, 1611/12). Adı Mustafa,
lakabı “Kumsızâde”dir. Ahdî’nin “Dânişmend zümresinden ve bu devrin hûşmendlerindendür.” dediğine göre
Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı H 971 (M
1563) tarihinde yirmi yaş civarında olduğu söylenebilir.
Şair hakkında en geniş malumatın bulunduğu kaynak olan Beyânî Tezkiresi’ne
göre Meylî, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’den mülâzım olduktan sonra önce
kadılık, sonra Osman Paşa ile Şirvan’a
giderek defterdarlık yapmış, mîrlivâlıkta
(tuğgenerallik) bulunmuş, sonra tekrar
kadılığa dönmüştür. Bir müddet sonra
Kayseri’ye dönerek fetvâ yetkisiyle
müderrisliğe başlayan Meylî, mevleviyyet
(büyük kadılık) ile Kayseri kadılığına
talip olmuştur. Riyâzî’ye göre H 1020 M
(1611-12) senesinde Kayseri’de vefat
etmiştir. Ancak Nâil Tuman bir mısrasına dayanarak şairin 1020 değil 1021’de
vefat ettiğini bildirmektedir.
Ahdî ve Beyânî, şairin güzel şiirleri olduğunu belirtmektedirler. Ahdî şairin şiire
mâil olduğu için “Meylî” mahlasını seçtiğini söylüyor. Meylî’den Sicill-i Osmanî’de ise sadece “Kayseriyyeli bir şâirdir.”
diye bahsedilmektedir.
Beyânî, şairin şiirlerinin halk arasında
rağbet gördüğünü, özellikle güzel
muhammes ve müseddeslerinin olduğunu bildirmektedir.
Kaynakça: Köksal, KDŞ, s. 66-67; M. Süreyya,
SO2, C. IV, s. 1091.
ATABEY KILIÇ

MEYSU
Türkiye’nin ilk meyve suyu fabrikalarından biridir. 1970 yılının sonbaharında
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Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde
kuruldu. Cahit Aral* siyasete atılmadan
önce kuruluşuna öncülük etti ve kurucuları arasında Nuh Mehmet Kaşıkçı*,
Nevzat Türkten*, Av. Doğan Soysal, İdris
Demirel gibi isimler yer aldı. “Meysu” adı
uzun zaman paketlenmiş meyve sularının genel adı gibi değerlendirildi.
1998 yılında başlayan grev ve satışlarla
Türkiye gündemine geldi. Kayseri Şeker
Fabrikasına komşu geniş bir alan üzerinde bulunan Meysu, 2004 yılında Gülsan
Şekerleme-Özkoyuncu
Madencilik
ortaklığı tarafından İcra İdaresinden satın
alınmış ancak burada üretim yapılmamıştır. Gülsan Gıda, Organize Sanayi
Bölgesindeki fabrikasında “Meysu” adıyla üretimine devam etmektedir.
Daha sonra Meysu’nun uzunca bir süredir boş ve atıl olan binaları yıkıldı.
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[1839]

Meysu fabrika binası-1970’li yıllar

yarısı kadar bile değildir. Ali Cafer Kümbeti* ile başlayan, Seyyid Burhaneddin*
Mezarlığı ile devam eden, Hava Şehitliği’ni
de içine alarak Döner Kümbet* ve Emir
Ali Kümbeti* ile Kartal bölgesinde sonlanan bu alan, türbelerden ve mezarlıktan
oluşturulduğuna göre, özellikle Selçuklular Dönemi*’nde, önemli bir mezarlık
bölgesi olduğu düşünülebilir.

Kaynakça: 4 Mayıs 2009 Hürriyet gazetesi
Arşivi; “Aral, Cahit” C. I s. 133; “Kaşıkçı, Nuh
Mehmet”, C. IV; Mahmut Sabah’la görüşme;
http://meysu.com.tr/giris.asp?kanal=sayfa&id=1
&baslik=kurumsal-bilgiler
YAYIN KURULU

MEZARLIKLAR
Eski şehir dokuları içinde önemli alanlar
işgal eden mezarlıkların çoğu, belediyelerin imar faaliyetleri sonucunda tamamen
ortadan kaldırılmıştır. Bu mezarlıklardan
bazıları ise kısmen de olsa sahip oldukları alanlar küçültülerek günümüze ulaşabilmiştir.
Bu araştırmada esas alınan kaynakların
başında, Kayseri’nin Jean S. Euthychides
tarafından çizilen 1882 tarihli en eski
haritası gelir. Bu harita uzun süre bulunamamıştır. Ancak 1994 yılında Osman
Eravşar* tarafından, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi İmar Dairesinde bulunmuştur. Haritada Kayseri şehir merkezinde
bulunan eski mezarlıkların neredeyse
tamamı tespit edilmiştir.
Günümüze Ulaşabilmiş Eski Mezarlıklar
Seyyid Burhaneddin Mezarlığı: Kayseri’nin günümüze ulaşmış en eski ve en iyi
korunabilmiş mezarlığıdır. Mükremin
Mahallesi*’nde, Talas* yoluna paralel olarak uzanan ve Gültepe Parkı*’nın tam
karşısında yer alan bu mezarlığın bugünkü kapladığı alan, eski mezarlık alanının

Jean S. Euthychides tarafından çizilen 1882 tarihli Kayseri’nin en eski imar
haritasında şehir merkezinde bulunan eski mezarlıkların neredeyse tamamı
tespit edilmiştir.

[1840]
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Kayseri’de mezarlıkları gösteren gravür- 1884 ( J. O. Barrows)

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı,
mezar taşı (A. S. Arslan)

Kayseri’nin ilk belediye başkanlarından
biri olan Molla Mustafa Ağa*’nın (18301912) göreve gelince ilk işi, 1871’de Seyyid
Burhanettin Hazretleri’nin gömülü olduğu mezarlığın duvarını yaptırmak olmuştur. Şehrin kenar semtinde bulunan bu
mezarlık, bakımsız bir hâldeymiş. Bu
durumun ortadan kalkması için uğraşan
Belediye Başkanı, mezarlık içindeki
beşikli taşları kırdırıp duvarlara koyduruyormuş. Bu taşların kırılmasına karşı
çıkan bir kısım halk, Mustafa Ağa’yı mahkemeye vermiş ve mezarlığın duvarlarının yapımı yarım kalmış.
Kayseri belediye başkanlarından Şahap
Sicimoğlu* 1957 yılında Talas Caddesi’nin iki tarafındaki evleri istimlak ederek
bu yolu bulvara dönüştürmüştür. Bu
esnada Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nın
bir kısmını da yola katmıştır. 1965’te
mezarlığın kalan kısmının duvarları, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nı Koruma ve
Yaşatma Derneği tarafından yeniden
yaptırılmıştır.
Kayseri halkı için bu mezarlığı önemli
kılan unsur, bir velinin türbesinin bu
mezarlığın içinde bulunuyor olmasıdır.

Seyyid Burhaneddin türbesini içinde
barındıran bu mezarlık, adını bu türbeden almış ve halk arasında üne kavuşmuştur. XII. yüzyıldan beri çevresi
mezarlık olan ve yanında Emir Erdoğmuş kümbeti* (XV. y.y.) bulunan Seyyid
Burhaneddin türbesi*, birkaç kez yeniden
tamir ve inşa görmüş, 1893 yılında
bugünkü şekli ile yaptırılmıştır.
Bugün Gültepe Parkı’nın karşısında yer
alan bu mezarlık, içinde yaklaşık olarak
500 mezarı barındırmaktadır. Ayrıca bu
mezarlığın içindeki mezar taşları, bezemeleri ve kitabeleriyle dikkat çeker. 2014
yılında yapılan arazi çalışmasında Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
öğrencilerinden oluşan bir ekip ve tarafımdan bulunan Anadolu Selçuklu Dönemi’ne tarihlendirilebilecek çift başlı kartal figürlü mezar taşı çok önemli bir
tarihî eserdir. Ayrıca yine aynı ekip ve
aynı arazi çalışmasında H 792 (M
1389/90) senesine tarihlenen Beylikler
Dönemi’ne ait Rumi ve palmetlerle
bezenmiş özel bir kişiye ait olduğunu
düşündüğümüz bir taş sanduka bulunmuştur. 2014’teki yeni buluntular, bu
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mezarlığın özellikle Beylikler Dönemi’nde de çok önemli bir gömü alanı olduğunu göstermektedir. Özellikle “Mührü
Süleyman”, “çarkı felek” ve bunlara benzeyen madalyon bezemelerin bu mezarlıktaki mezar taşlarında çokça işlenmesi
göze çarpar. Bu motiflerin mezar taşlarında bezeme unsuru olarak kullanılması
sanat tarihi açısından büyük önem taşır.
Günümüze ulaşmış mezar taşları genellikle XIX. y.y. ve XX. y.y. geç Osmanlı
mezar taşlarıdır. Başkent üslubunu yansıtan mezarlıkta çok özenli bir işçilik
görülmekle birlikte mermer çok fazla
tercih edilmemiş, onun yerine daha çok
kesme taş kullanılmıştır. 1953 yılında Asri
Mezarlık kurulduktan sonra buraya defin
yasaklanmıştır. Mezarlığın içinde aile
mezarlıkları bölümleri de mevcuttur.
Seyyid Burhanneddin Mezarlığı, Kayseri
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunca 20 Şubat 1991 tarihinde kültür varlığı olması nedeniyle tescil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kurulca
hazırlanan raporda bu mezarlığın içinde
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nden
olmak üzere 2000 adet mezar olduğu da
belirtilmiştir. Mezarlığın 1955 yılına
kadar kullanılırken bu tarihten itibaren
kullanılmaz olduğu, mülkiyeti Kayseri
Belediyesine ait olan bu mezarlığın etrafı
kesme yontu taşlarla örülü bir duvarla
çevrili bulunduğu, birisi doğuda, diğeri
batıda iki kapısının olduğu belirtilmiştir.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
2005 yılında çevre düzenlemesi ve
mezarların bakımı yapılan ve bugünkü
hâline kavuşan mezarlık, Seyyid Burhanettin Vakfı tarafından koruma altına
alınmıştır. Ancak bu vakfın, B. Belediyesinin ve bazı kişilerin tek başlarına gösterdiği çabalar bu mezarlığın zaman içinde uğradığı tahribatı düzeltecek durumda
değildir. Tarihi, Selçuklu Dönemi’ne
kadar uzanan ve bir kısmı günümüze
ulaşabilmiş bu mezarlığın daha kapsamlı
bir onarıma ve korunmaya ihtiyacı vardır.
Ermeni Maşatlığı (Gayrimüslim
Mezarlığı): Eski Kayseri mezarlıklarından sadece kapladığı alan ve içerisinde
yer alan birkaç mezar ile günümüze ulaşabilmiş bu mezarlık, Battal Gazi Mahal-
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Seyyid Burhaneddin Türbesi ve civarındaki mezarlık-1925 (Albüm-TBMM)

lesi’ndedir. Ermeni Mezarlığı’nın içinde
bulunduğu mahalle günümüzde Kayseri’nin gecekondu bölgesindedir. Kayseri
şehrinin ilk olarak kurulduğu tepe bu
mahallededir. Hatta hâlen Ermeni
Mezarlığı’nın çevresinde yer alan kayalık
tepelerde Roma Dönemi’ne ait kaya
mezarları mevcuttur. Bu da bu bölgenin
eski çağlardan beri önemli bir yerleşim
alanı olduğunu göstermektedir. Halk
arasında genel olarak bu mezarlığın ismi
“Ermeni Maşatlığı” olarak bilinir. Bunun
sebebi, “maşatlık” kelimesinin Rumcada

Ermeni Maşatlığı (A. S. Arslan)

Maşatlıkta belediyece yapılan yeni düzenlemeden bir bölüm (2015)

[1842]
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Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nda üzerinde Mühr-i Süleyman, madalyon
bezemeleri bulunan mezar taşları

mezarlık anlamına gelmesindendir.
Ermeniler bu bölgede yoğun bir nüfus
oluşturdukları için maşatlık da bu bölgedeymiş. Ermeni Maşatlığı, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’ndan sonra günümüze
ulaşabilmiş Kayseri’nin eski mezarlıklarından birisidir.
Kayseri’nin eski belediye başkanlarından
Osman Kavuncu*, 1953 yılında Battal
Gazi Mahallesi yakınlarında bulunan
gayrimüslim mezarlığını yeniden düzenleyerek hizmete sunmuştur.
Bugün bu mezarlıktan sadece taştan
duvarlarla sınırlı bir alan kalmıştır.
Mezarlığın üst tarafında bebek mezarları

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı -2014 (G. Erdogan)

için ayrılmış seki bugün mevcut değildir.
İçerisinde birtakım kırık dökük mezar
taşı parçaları bulunmaktaysa da eski
mezar taşları ve mezarların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Sadece mezarlığa
girmeden biraz ileride yerde bir lahdin
gömülü olduğu tespit edilmiştir. Mezarlık günümüzde Asri Mezarlık’a bağlı bir
mezarlık olarak kullanılmaktadır. Kayseri Mezarlıklar Müdürlüğünden bu mezarlığa en son 2000 yılında bir Hristiyanın
defnedildiği öğrenilmiştir. 2001 yılında
mezarların yerleri bile belli değilken 2014
yılında maşatlık düzenlenerek mezarların yerleri belirlenmiş ve maşatlığın etrafına büyük bir istinat duvarı çekilerek bir
kapı yapılmıştır. Melikgazi Belediyesi*
tarafından yapılan bu hizmet, mezarlığın
kısmen de olsa günümüze ulaşmasını
sağlamıştır.
Şehir Mezarlığı (Asri Mezarlık):
Bugün Kayseri şehrinin asıl mezarlığı,
şehrin batısında Hacılar ilçesine giden
yolun üzerindedir. Taşlıburun mevkiinde
bulunan mezarlık, çok geniş bir alana
yayılmaktadır. Bugün bu mezarlığın altı
tane ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Kayseri Şehir Mezarlığı’na bağlı olan diğer
mezarlıklar şunlardır: Taşlıburun Mezarlığı, Garipler Mezarlığı, Argıncık Mezarlığı, Anbar Mezarlığı ve Ermeni Maşatlığı.
Kayseri’nin eski belediye başkanlarından
Sait Koçak* 1946 yılında dağınık bir vaziyette olan şehir mezarlığının bir yerde
toplanmasına yönelik çalışmalara başlamıştır. Şehir Mezarlığı’nın istimlak işlemi
bu dönemde yapılmıştır. 1947 yılında
Belediye Eski Başkanı İbrahim Ergüven*
zamanında ise Şehir Mezarlığı’nın bir
kısmı istimlak edilerek mezarlığın ön
duvarı yapılmıştır.
Asıl olarak Belediye Eski Başkanı Osman
Kavuncu’nun eseri olan bu mezarlık,
Belediye Hekimi Dr. Arif Akşehirlioğlu’nun düzenlemesiyle 1953 yılında açılmış
ve Kayseri’de başka mezarlıklara ölü
gömülmesi yasaklanmıştır. Çünkü şehrin
birçok yerinde mezarlık bulunmaktaydı.
Asri Mezarlık’a ilk defin 30 Mayıs 1953
tarihinde olmuştur. Buraya defnedilen ilk
kişi, H 1316 (M 1898) doğumlu, İsmail
oğlu Yunus Özyağmur’dur.
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Asri Mezarlık açıldıktan sonra mevcut
mezarlık alanı, ihtiyacı karşılayamaz hâle
geldiği için “Taşlıburun” mevkiinde
Hacılar* yolu istikametine giden yolun
sol tarafı mezarlık yeri olarak 6 Mayıs
1975 tarihinde ihale edilmiş ve çevre
duvarları yapılmıştır. Asri Mezarlık’ın
içerisinde sadece Cumhuriyet Dönemi’ne ait mezar taşları bulunmaktadır.
Garipler Mezarlığı: Bugün hâlen mevcut olan ve içine ölü defnedilen bu
mezarlık, Kayseri Şehir Mezarlığı’na
bağlı bir mezarlıktır. Asri Mezarlık’ın
güneyindeki yamaçta yer alan mezarlığa
genelde, adından da anlaşılacağı gibi,
kimsesiz insanlar defnedilmektedir. Ulaşılması çok zor bir alana kurulduğu için
bu mezarlık Asri Mezarlık’a göre daha
bakımsızdır.
Bu mezarlık çok eski bir mezarlık değildir. 1947’de Kayseri belediye eski başkanlarından İbrahim Ergüven 200 kişilik
Garipler Mezarlığı’nı yaptırmıştır.
Kayserinin Günümüze Ulaşamayan Eski
Mezarlıkları
Hacı Kılıç Mezarlığı: Hacı Kılıç Mezarlığı, Kayseri şehri merkezinde, Serçeönü
Mahallesi’nde, isminden de anlaşılacağı
üzere, Hacı Kılıç Camii*’nin hemen
doğusunda, yol aşırı karşısından başlayıp
Sahabiye Medresesi*ne kadar devam
eden bir alan üzerinde kurulmuştu. Eski
Hacı Kılıç Mezarlığı’nın alanı içinde eski
bir Roma mezar anıtı da bulunmaktadır.
Roma mezarı* ile bu mezarlık arasında
bir araba zor geçer genişlikte bir yol mevcutmuş. Roma mezarı olarak yapılmış
ancak Selçuklu ve Osmanlı zamanında
da türbe olarak kullanılmış olan bu anıt,
bu bölgenin eski bir mezarlık alanı olabileceğini düşündürmektedir. Hacı Kılıç
Mezarlığı,
Seyyid
Burhaneddin
Mezarlığı’nın iki katı kadar büyüklükteymiş. Zaten 1882 tarihli haritadan da Hacı
Kılıç Camii çevresinin çok geniş bir
mezarlık alanı olduğu anlaşılmaktadır.
Hacı Kılıç semti insanlarının defnedildiği
bu mezarlığa 1920’li yılların ortalarına
kadar defin yapıldığı tespit edilmiştir.
Şehrin kuzey sınırını oluşturan kuzeygüney uzunlamasına dikdörtgen alana
sahip olan bu mezarlık, 1800’lü yıllarda
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Günümüze ulaşamayan mezarlıklardan Hacı Kılıç Mezarlığı -1926 (A. Gabriel)

Kayseri’ye gelmiş Fransız bayan seyyahın
çizdiği gravürde ayrıntılı bir biçimde resmedilmiştir. Ayrıca bu gravürün dışında,
1926 yılında Kayseri’ye gelen Albert
Gabriel’in bu mezarlığı da içine alan,
Hacı Kılıç Camii’nin minaresinden çektiği fotoğraf da çalışmaya alınmıştır.
Bu önemli mezarlıktan günümüze hiçbir
şey ulaşamamıştır. Hacı Kılıç Mezarlığı’nda her döneme ait mezar taşlarının
olduğu, özellikle Osmanlı Dönemi’ne ait
olan gösterişli ve süslü mezar taşlarının
bulunduğu anlatılmaktadır. 1928-1929
yıllarında Belediye Reisi Hacılarlı Muhittin Bey* zamanında İstasyon Caddesi’nin
açılması için çalışmalar başlatılmıştır.
Ancak şehrin ileri gelenlerinin evlerinin
bu bölgede bulunması ve bölgenin bir
bölümünün mezarlarla kaplı olması
istimlak işlemlerini zorlaştırmıştır. Dönemin valisi Fuat Tuksal* (1931-33) Bey de
ağaları himaye edince işler iyice çıkmaza
girmiştir. Bu durumlara rağmen birçok
ev istimlak edilerek cadde hizmete girmiştir. Böylelikle Hacı Kılıç Mezarlığı’nın

2014 yılında tespiti yapılan Beylikler Dönemi’ne ait 1389 tarihli Rumi süsleme
ve palmetlerle bezenmiş taş sanduka (A. S. Arslan)
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Günümüze ulaşamayan mezarlıklardan Kurşunlu Camii çevresindeki mezarlık
-1926 (A. Gabriel)

büyük bir kısmı cadde açılırken kaldırılmıştır. 1939’da Belediye başkanı olan
Necmettin Fevzioğlu*, Vali Şefik Soyer*’in
de desteğini alarak mevzi imar planını
uygulamaya koymuştur. Bu plan gereği
Talas Caddesi ve İstasyon Caddesi genişletilmiş ve mezarlığın geri kalanı kaldırılmıştır. İstasyon Caddesi üzerinde Kız
Enstitüsü, Vali Konağı, Şehir Tiyatrosu,
meydan çevresinde Hükümet Konağı,
postane, tekel binası bu plana göre yapılmıştır. 1939’da temeli atılan bu binalar
1942’de hizmete girmiştir. Hacı Kılıç
Camii çevresindeki mezar taşlarının bir
kısmı Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’na,
bir kısmı da Kayseri Arkeoloji Müzesi*
Taş Eserleri deposuna taşınmıştır.
Kurşunlu Cami Çevresindeki Mezarlık: Kurşunlu Camii*’nin haziresinin
genişletilmesi ile oluşturulmuş bir mezarlıktır. Bu mezarlık, İyiler Mezarlığı ve
Hacı Kılıç Mezarlığı’ndan çok daha
küçük bir alana sahipmiş. Kurşunlu
Camii’nin güney ve batı cephelerindeki

Şehir Mezarlığı /Asri Mezarlık (A. S. Arslan)

avluları mezarlık olarak düzenlenmiştir.
Caminin güney cephesindeki avlusunda
mezarlar daha yoğun bir biçimde yer
almaktaymış. Sonradan Kurşunlu
Camii’nin güneyindeki mezarlar kaldırılarak Kurşunlu Mektebi yapılmıştır.
Bugün eski mezarlık alanı ve mektebin
olduğu yer, park alanıdır.
1910 yılında Mutasarrıf Ahmed Muammer Bey* ve Belediye Reisi İmamzade
Mehmet Bey*, bir kısım halkın karşı çıkmasına rağmen şehir içinde yaygın vaziyette bulunan mezarlıkları kaldırarak
İstanbul ve Sivas yönündeki caddeleri
açmışlardır. Kurşunlu Camii’nin etrafındaki mezarlığın bir kısmı bu dönemde
kaldırılmış olmalıdır. 1936 yılında Kurşunlu Camii etrafındaki park yaptırılırken artık mezarlığın mevcut olmadığı,
daha önceden kaldırıldığı o tarihte çekilmiş olan fotoğraflardan anlaşılmaktadır.
Sözlü kaynaklardan alınan bilgilere göre
bu mezarlıkta kavuklu mezar taşları çok
fazla sayıdaymış. Yani genelde ulema
sınıfından insanların defnedildiği bir
mezarlıkmış.
Kayseri’nin eski haritasında Kurşunlu
Camii çevresi geniş bir şekilde taranmıştır. Bu da bu mezarlığın 1880’li yıllarda
caminin çevresini sardığını, dönem ilerledikçe sadece güney tarafının mezarlık
olarak kaldığını göstermektedir. Hugo
Grothe tarafından çekilmiş Kurşunlu
Camii ve civarını gösteren 1909 tarihli
bir fotoğrafta, mezarlık alanı açık bir
şekilde görülmektedir. Yine bu fotoğrafta
Kurşunlu Camii’nin avlusunun mezar
taşları ile dolu olduğu, bu mezarlığın
bulunduğu avlunun çevresinin bir duvarla sınırlandırıldığı, mezarlığın güney
yönünde duvarlara iki giriş kapısının
açıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca birkaç
adet eski Kayseri fotoğrafında Kurşunlu
Camii’nin güneyinde mezar taşları açıkça fark edilebilmektedir. Bu fotoğraflar
1930’lu yıllara aittir.
Zeynel Abidin Türbesi Çevresindeki
Mezarlık ve Bugünkü Orduevi Çevresindeki Mezarlık Alanları: Eldeki kaynakların verdiği bilgilere göre Hunat
Külliyesi*’nin haziresini de içine alan ve
buradan başlayarak özellikle Zeynel Abi-
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Günümüze ulaşamayan mezarlıklardan Zeynel Abidin (İmam Sultan) Türbesi çevresindeki mezarlık (AnkaraKayseri Albümü 1890-1910, İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi)

din Türbesi* civarında yoğunlaşan, Sivas
Caddesi’ne doğru giden ayrıca bugünkü
Orduevi’nin önünde ve arkasında da varlığı bilinen bir mezarlık alanı mevcutmuş.
Kuşkusuz bu kadar büyük bir alanı kaplayan arazinin tek bir mezarlık alanı
olduğu söylenemez. Eski isimleri ile Serçeoğlu* (Serçeönü), Kürtler*, Bahçıvan
Ömer Şeyh Mahallelerinde mahalle
mezarlıkları bulunmakta imiş. Bütün bu
mahalleler bugünkü Orduevi’nin arkasından başlayan ve Sivas yönüne doğru
devam eden mahallelerdir.
Hunat Camii*’nin önünde küçük bir
hazirenin olduğu eski fotoğraflardan
öğrenilmektedir. Hunat Camii’nden başlayan bu mezarlar, Zeynel Abidin Türbesi* çevresinde yoğunlaşmaktaymış. 1909
yılında belediye başkanı olan İmamzade
Mehmet Bey zamanında, Mutasarrıf
Muammer Bey’in desteği ile ilk olarak
Sivas Caddesi, meydan ve İstanbul Caddesi genişletilmiş. Şehre Sivas yönünden
giren yol, yüklü iki hayvanın yan yana
geçemeyeceği kadar dar ve dolambaçlıymış. Orduevi’nin önüne gelince mezarlıklar arasından geçilirmiş. Birinci Dünya

Savaşı yıllarında belediye başkanı olan
Rifat Çalıka* zamanında Hunat Külliyesi
ile Orduevi arasındaki bölgede bulunan
mezarlıklar kaldırılarak Kağnı Pazarı*
genişletilmiştir. Böylece buradaki mezarlıkların 1914-18 yılları arasında bir tarihte
kaldırıldığı kesin olarak söylenebilir.
İyiler Mezarlığı: Kayseri’nin eski ve çok
büyük bir alana sahip olduğu bilinen
mezarlıklarından biri olan İyiler Mezarlığı, şimdiki şehrin kuzey doğusunda Hacılar ilçesine giden yol üzerindeymiş.
Kiçikapı’dan Şehir Mezarlığı’na giden
yolun sonunda sağlı sollu mezarlık alanı
mevcutmuş. Bu bölge Şehit Nazım İlkokulundan hemen sonraki alanda yer
almaktaymış. Ayrıca batıda şehir, At
Pazarı’ndan sonra gelen Çakalız ve Çifte
Önü Mahalleri ile son bulurmuş. Bugünkü İmam Hatip Lisesinin bulunduğu yer,
mezarlıktan bozma bir meydanmış.
Buranın doğusundaki düzlüğe “Çorakçılar Yazısı” denmekteymiş. Vacit İmamoğlu*’nun “mezarlıktan bozma” dediği
yer, İyiler Mezarlığı’nın bir bölümüdür.
İyiler mezarlığına topluma yarar sağlamış, hayır sahibi insanlar defnedildiği
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için bu adı almıştır. Bugünkü Asri Mezarlık ile İyiler Mezarlığı’nın arasında çok
fazla bir uzaklık bulunmamaktadır. Çok
geniş bir alana sahip olduğundan iki ayrı
İyiler Mezarlığı’nın varlığından söz edilebilir. İki mezarlık arasından çok da dar
olmayan bir yol geçermiş (Bu, bahsi
geçen yol, bugünkü Hacılar yolu olabilir).
Bu caddenin sağında ve solunda mezarlar yer alırmış. Sonuç olarak bu mezarlık
iki cepheliymiş. Caddenin her iki yanındaki iki mezarlık da Seyyid Burhaneddin
Mezarlığı’ndan daha büyük bir alana
sahipmiş. Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nda olduğu gibi İyiler Mezarlığı’nda da
aile mezarları yer almaktaymış. Kayseri
şehrinin kuzey doğu sınırını oluşturan bu
mezarlıkta bazı meşhur kişilerin yattığı ve
bu bilgiye dayanarak bu mezarlığın varlığının kesin olduğu tespit edilmiştir. Asri
Mezarlık’ın yapımı ile bu mezarlığa cenaze defnedilmesi yasaklanmıştır. 1953’ten
sonraki beş yıl içinde de bu mezarlıktaki
mezarlar Asri Mezarlık’a nakledilmiştir.
Battal Gazi Mahallesi Mezarlığı:
Ermeni Maşatlığı’nın 150-200 m kadar
kuzeyinde bulunan bir sarnıcın üzerindeki taşlar, bu civarda yer alan eski bir
mezarlıkla ilgili bilgi verir. Sarnıcın kuzeyinden muhtemelen Osmanlı ya da daha
eski dönemlere ait blokaj taş yol geçer.
Bugün sarnıcın kuzey, güney ve batısı
boştur. Çevresinde hâlen mevcut olan
boşluğun bir kısmı eskiden mezarlıktı.
Sarnıcın güneyinin sağ yanındaki taşlar,
civardaki mezar taşları olmalıdır. Bu tip
mezar taşlarından sarnıcın kuzey duvarında da görmek mümkündür. Ancak
2001 yılında mevcut olan bu mezar taşları ve sarnıç bugün mevcut değildir. Bu
alana bugün bir sağlık ocağı ve okul
yapılmıştır. Bu mezarlık bir Müslüman
mezarlığı olup yakın çevredeki sakinler
defnedilmekteydi.
Bu sarnıç ve çevresindeki yol ve mezarlıkla ilgili olarak Müze Araştırmacısı
Mustafa Samur’un Kayseri Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğüne yazdığı bir rapor bulunmaktadır.
Çifte Önü Mahallesi Mezarlığı (Karakürkçü Mezarlığı): Günümüze ulaşa-

mamış bir başka mahalle mezarlığı da
bugünkü Çifteönü Mahallesi’ndeymiş.
Bu mahallenin eski adı Karakürkçü
Mahallesi*’ymiş. Kayseri belediye eski
başkanlarından İbrahim Safa* (1927),
Karakürkçü Mahallesi’nden kaldırılan
mezarlığın yerine kendi adıyla anılan bir
ilkokul yaptırmıştır. Safa İlkokulu olarak
hâlen hizmet veren bu okulun yapımında
mezarlıktaki taşlardan yararlanılmıştır.
Çipil Mezarlığı: Kayseri şivesine özgü
olan “çipil (çibil)” kelimesi, bataklık anlamına gelir. “Çipirlik” ise yerleri çamur
hâline getiren yağışlı havanın hâli demektir. Halkın bu mezarlığa bu adı vermesindeki en önemli neden, bu bölgenin
bataklık gibi olması ve şehrin en kötü
semtinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bugünkü şehrin kuzey batısında eski sanayi bölgesi ve Gazi Paşa
İlkokulu*nun olduğu semtteymiş. Şimdiki
Askerlik Şube Müdürlüğünün olduğu
yerde eskiden İsmet Paşa İlkokulu mevcutmuş. Bu okulların kuzey tarafı, istasyona varıncaya kadar mezarlıkmış. Eski
Çandır Mahallesi civarı bu alana girmekteymiş. Çipil Mezarlığı düzensiz rastgele
konmuş mezarlardan oluşmaktaymış. Bu
mezarlığa daha çok fakir ve kimsesiz
insanlar defnediliyormuş. Fakir mezarlığı olduğundan mezarların üstleri açıkmış. Bazılarının üstleri sallarla kapatılırmış. Bu mezarlıkta insanların dışında at,
köpek gibi hayvan kemiklerine ve ölülerine (leşlerine) de rastlanırmış.
Kıroğlu Mezarlığı: Kayseri’nin eski
mezarlıklarından biri olan Kıroğlu
Mezarlığı, şehrin güneyinde yer alan eski
Kayseri mahallelerinden Hacı Kasım
Mahallesi*’nde bulunmaktaydı. Eskiden
kapladığı alan ile günümüze ulaşamamış
olan bu mezarlık, bugünkü Özel İstikbal
Kız Lisesinin bulunduğu alandan başlayıp ana yola kadar devam etmekteymiş.
Ermeni Maşatlığı’na yakın olan bu
mezarlık, bir mahalle mezarlığıymış.
Ancak bu mezarlığa mahallenin dışından
da insanlar gömülebiliyormuş. Bu mezarlık 1966-70 yılları arasında mevcutmuş
ve defin yapılıyormuş. Mezarlığın bir
kısmı 1976 yılından sonra kaldırılmıştır.
Ancak mezarlığın ne zaman kaldırılarak
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buraya taşındığının kesin tarihi bilinmemektedir. Bugün Kıroğlu Mezarlığı’nın
bir kısım alanı 2001 yılına kadar mevcutsa da 2001 yılından sonraki tespit edilemeyen bir tarihte mezarlıktaki mezarların ve bu mezarlara ait taşların tamamı
ortadan kaldırılmıştır
Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları
Mezar taşları bir toplumun tapu senedi
niteliğindedir. Bir milletin varlığı ancak
mezar taşları ile kanıtlanabilir. Türkler
mezar taşı yapma geleneklerini Orta
Asya’dan Anadolu’ya kadar erken dönem
kültürlerinden beri sürdüregelmişlerdir.
Kayseri’ye bağlı Uzun Yayla’dan doğan
ve Kayseri il merkezinin güneydoğusundaki vadi içerisinde yatağı bulunan
Zamantı Irmağı yer almaktadır. Bezemeli
mezar taşları örneklerine sadece bu vadinin sınırları içerisinde kalan köylerde
rastlanmaktadır. Bu coğrafi sınır dışında
kalan hiçbir köyde bu üslupta yapılmış
mezar taşlarıyla karşılaşılmamıştır.
Sadece Zamantı Irmağı çevresindeki
köylerde (yeni uygulama ile mahalle) bu
tip mezar taşı yapılmasının sebebi, XVIIXVIII. yüzyıllarda bu bölgedeki köylere
yerleşen Türkmen (özellikle Avşar) aşiretlerinin Orta Asya kökenli geleneklerini bu bölgeye taşımış olmalarıdır. Bu
mezarlık alanları Bünyan* ilçesine bağlı
Elbaşı, Girveli köyü, Samağır köyü, Kölete köyü, Karahıdır köyü; Pınarbaşı* ilçesine bağlı Sıradan (Oğuzlar) köyü, Büyük
Kömarmut köyü, Büyük Karaman ve
Küçük Karaman köyleri; Tomarza* ilçesine bağlı Gülveren köyü, Büyük Söveğen köyü, Pusatlı ve Güzelce köyü; Develi ilçesine bağlı Gömedi köyü, Ebçe köyü
ve Yünören ( Fraktin) köyü mezarlıklarıdır.
Bölgedeki bezemeli mezar taşları, yöre
halkına ait geleneksel sanatın bir parçası
olarak düşünülmelidir. İncelenen köy
mezarlıkları içerisinde bezemeli mezar
taşı yapma geleneğini sürdüren ve eski
mezarlıklarına hâlâ defin işlemi yapılan
köyler bulunmamakla birlikte bu geleneğin devam ettiğini gösteren örneklere
sahip köy mezarlıkları da mevcuttur. Bazı
mezarlıklar hâlâ kullanılırken bu mezar-

Zamantı Irmağı çevresindeki bezemeli mezar taşlarına örnekler (A. S. Arslan)

lıklarda bezemeli mezar taşı yapmak
yerine, modern anlamda mermerden
mezar taşı yapılmaktadır. Bu mezarlıklara örnek olarak Elbaşı kasabası mezarlığını, Samağır, Sıradan, Büyük Kömarmut, Gömedi, Ebçe ve Fraktin (Gümüşören) köylerinin mezarlıkları verilebilir.
Son olarak da incelenen köyler içerisinde
bezemeli mezar taşlarının bulunduğu,
tamamen terk edilmiş ve kullanılmayan
mezarlıklar da mevcuttur. Bu mezarlıklar; Büyük Karaman, Küçük Karaman,
Büyük Söveğen ve Güzelce köyleri
mezarlıklarıdır. Araştırılan bölgedeki
bezemeli mezar taşlarının birçoğunun
kitabesiz olmasından dolayı zaman sınırlaması geniş tutulmuştur. Ancak kitabeli
olanlarla olmayanlar arasındaki üslup
benzerlikleri göz önünde tutularak XVIII.
y.y.- XX. y.y. başları arasına tarihlendirilen tüm mezar taşları incelenmiştir. Bunlar; Girveli, Kölete, Gülveren ve Pusatlı
köyleridir. Bu köylerde bezemeli mezar
taşı yapma geleneğinin hâlen sürdürül-
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düğü, mezar taşları üzerindeki bazı bezemelerden de halkın estetik kaygılarla bu
tip mezar taşları yaptırmaya devam ettiği
düşünülebilir. Araştırılan köy mezarlıkları içerisinde kırk-elli sene öncesine kadar
bu geleneğin sürdüğü tespit edilmiştir.
Mezarlar küfeki benzeri, işlenmesi kolay
ve bölgesine göre açık bejden griye doğru
değişik renklerde bir renkliliğe sahiptir.
Mezar tipolojisi olarak sadece birkaç
kaide üzerinde yükselen, ki kaidelerin
mezarda yatan şahısların statülerini gösterdikleri düşünülebilir, çatma yan taşları
(pehle taşları), baş ve ayakucu taşlarından (şahidelerinden) ibaret mezarlardır.
Yan taşları ile başucu ve ayakucu taşları
birbirlerine ya taşlar dişili erkekli çatılır
ya da demir kenetlerle ki bu demir kenetler XIX. y.y.ın ikinci yarısından sonra XX.
y.y.ın başında kullanılmaya başlanmıştır.
Mezarların ayakucu taşları başucu taşlarından daima kısa olur. Genellikle ayakucu taşları üçgen ya da yuvarlatılmış şekilde son bulurken başucu taşları erkeklerde “serpuş”adı verilen özel başlıklarla
son bulur. Kadın mezar taşlarında ise
düz bir tepelikle son bulur. Bazen bu düz
tepelik kısmı çiçekli başlıklarla süslenebilir. Bazı kadın mezar taşları da düz,
başlıksız olarak bırakılmışlardır. Bazıları
ise fes şeklinde son bulur. Genel olarak
başucu taşlarına bakıldığında, özellikle
serpuşlu olanlar, genel hatlarıyla insan
heykellerini andırır. Ayakucu taşlarına
daha çok, dünyanın gelip geçiciliğini
simgeleyen “çarkıfelek” bezemeleri işlenmiştir. Başucu taşlarına ise “Mühr-i
Süleyman (altı kollu yıldız)”, “güçle”,
“çok kollu yıldız” bezemeleri ile bu bezemelerin yanlarına servi ağaçları işlenmiştir. Mezarların kuzey yan taşlarına genellikle cinsiyetlerine göre eğer erkek mezarı ise kesici veya ateşli silahlar, kadın
mezarı ise halı dokuma tezgâhı, kirkit,
ekmek tahtası, oklava gibi ev gereçleri
işlenmiştir. Mezarların güney yan taşlarına ise cinsiyet ayırt etmeksizin kahve
yapma ile ilgili nesneler işlenmiştir ki
bunlar arasında kahve dibeği ve tokmağı,
kahve kavurma tavası, kahve cezvesi,
ibrik, kahve kutusu, kahve fincanı, tepsisi,
terek, sürahi sayılabilir. Bu da bu mezarları yapan kişilerin kahve kültürüne ne

kadar önem verdiğini gösterir. Kadın ya
da erkek mezarı ayırt edilmeksizin işlenen kahve takımları, mezarda yatan kişinin çok misafirperver olduğunu akla
getirmektedir. Anadolu’da Kars, Iğdır,
Ardahan ve Erzincan çevresinde yer alan
bezemeli mezar taşları üzerinde de yukarıda bahsedilenlere benzer bezemeler
bulunmaktadır. Kahve, Türkiye’ye Kanuni Sultan Süleyman zamanında girmiş ve
içimi daha sonraları artmıştır. Sultan III.
Murad (1574-1595) ile Sultan I. Ahmed
(1603-1616) ve Sultan IV. Murad’ın
(1628-1640) yasaklamalarına rağmen
kahve içimine engel olunamamıştır.
Kahve tüketimi tarikatlara girmiş ve kutsal metalar arasına katılmıştır. Bektaşi
tarikatında kahvenin içildiği fincan, hürmet gören eşyadan sayılmıştır. Ahilikle
ilgili kabul edilen yârân odalarında kahvenin pişirildiği köşe, evin en ehemmiyetli yerlerindendir. Tahtacılar, bir kimse
öldüğü zaman onu defnederler, ortada
ateş yakarak kahve pişirirler ve topluca
kahve içerler. Beyhan Karamağaralı
Bünyan’ın Elbaşı kasabasındaki mezarların üzerine işlenen kahve takımları ile
ilgili olarak kahvenin ölüm acısı ile kavrulan insanlara bir rahatlık verdiğini, tarikat ayinlerinde cemaati birleştirici bir
unsur olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda cesetlere kıyamet gününde can verildiği zaman, bunların kahve içmelerini
temin etmek için mezar taşlarına işlendiğini ileri sürmektedir.
Zamantı Irmağı çevresindeki bezemeli
mezar taşlarında kullanım eşyası olarak
en çok işlenen bezemelerden biri de
ibriklerdir. Araştırılan bölgedeki mezarların hemen hemen hepsinde ibrik bezemesi işlenmiş olup genelde ayaktaşı üzerinde bulunan ibrikler, bazı mezarlarda
da yan taşları üzerinde yer alır. Bu bölgedeki mezar taşları üzerinde yer alan
ibriklerin, ayrıntıya girmeksizin ve kadın
erkek mezarı ayırt etmeksizin işlenmiş
olmaları bu bölge mezar taşları için
önemli bir ortak özelliktir. Mezar taşlarında ibrik bezemesinin yapılmasının
amacı, mezarda yatan kişinin hayattayken abdestli, namazlı, kâmil bir Müslüman veya cömert, hayırsever bir insan
olduğunu anlatmaktır. Erzincan’ın çayırlı
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ilçesi Yaylakent köyü mezarlığındaki
bezemeli mezar taşları üzerinde de görülen ibrik bezemesi, temizliğin ve paklığın
ifadesi olarak mezar taşlarına işlenmiştir.
Ayrıca ibrik bezemesi, günümüzde
mezarlara ibrikle su verme geleneğiyle de
ilişkilendirilebilir.
Zamantı bölgesindeki bezemeli mezarların üzerinde en çok karşılaşılan figür
kuşlardır. Hayvana bağlanma (zoolatrie),
çok eski bir mitolojiye dayanmakta olup
Babil, Asur, Mısır, Etiler, Orta Asya,
Hint- İran ve Selçuklularda da izlerine
rastlanmaktadır. Totem olarak bilgiye
sahip oldukları inancı, ötüşlerindeki
melodi, tüylerindeki zariflik, kuşların ilk
insanlar tarafından gök ilahı telakkisine
sebep olmuş ve kuş bir fetiş hâlini almıştır. Orta Asya’da Şaman dinine mensup
Türk veya akraba kavimlerde, ruhun timsali olarak madeni kuşlar kullanılmaktadır. Orta Asya’da Pazırık kurganlarında
bazı çatma lahitler üzerinde kuş resimleri
de tespit edilmiştir. Orhun Abideleri’nde
de ölünün ruhunun kuş şeklinde öbür
dünyaya uçtuğu belirtilir. Bu inancın
Anadolu’da bugüne kadar yaşadığı, ölü
için “Aramızdan kuş gibi uçtu, gitti.”
cümlesinin kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Selçuklu mezar taşlarında
görülen kuşlar veya çift başlı kartal, ölünün ruhu veya ölünün ruhuna refakat
eden kuş şeklindeki ruhları ifade eder.
Kur’an’da (Nur, 41) kuşlar Allah’ a dua ve
tespihlerinden bahsedilmek suretiyle
kutsallaştırılmıştır.
Zamantı bölgesindeki Fraktin köyü
mezarlığında bulunan bir adet mezarın
güney yan taşı üzerine alçak kabartma
tekniğiyle işlenmiş, eşek üzerine oturan
insan figürü tespit edilmiştir. Bu figürün
yüz hatları çok net olarak seçilemese de
vücudu, çok gerçekçi bir biçimde tasvir
edilmiş olup eşek üzerine oturan bir
insanın anatomisi de çok başarılı bir
şekilde işlenmiştir. Bu mezar, insan bezemesinin rahatlıkla bir mezar taşı üzerine
işlenmesine örnek olarak gösterilebilir.
Aynı zamanda eşek ve arkasında yer alan
sıpa bezemeleriyle Anadolu’daki bezemeli mezar taşları üzerinde daha önce
hiç karşılaşılmamış olması oldukça ilgi
çekicidir.
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Mezar taşlarında ibrik bezemesinin yapılmasının amacı mezarda
yatan kişinin hayatta iken abdestli namazlı, kâmil bir Müslüman veya
hayırsever, cömert bir insan olduğunu anlatmaktır. (A. S. Arslan)

Bölgedeki bezemeli mezar taşları bölge
halkına ait geleneksel sanatın bir parçası
olarak değerlendirilmelidir. Bu geleneksel sanatın yansımaları Anadolu’nun
farklı yerlerinde hatta Anadolu dışındaki
bazı bölgelerde de görülür. Bu nedenle
bu sanatın ürünlerinin ortak bir kültürel
yaratımın bir parçası olduğu tespit edilmiştir. Mezar anıtlarının bezemeli olarak
yapılmasındaki amaç, okuma yazma bilmeyen halkı en kolay yoldan bilgilendirmek olmalıdır. Çünkü yazarak anlatım
yerine bazı şeyleri simgeleştirerek anlatmayı tercih etmişlerdir. Örneğin bir
mezar taşı üzerine halı dokumada kullanılan kirkit bezemesi yaparak mezarda
yatan insanın bayan olabileceğini ve halı
dokuduğunu kısa bir yolla ifade etmiş
olmaktadır. Ayrıca ölen kişiyi anıtsallaş-
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tırmanın da bezemeli mezar taşı yapmanın nedenleri arasında olduğu düşünülmektedir. Çünkü mezar taşının üzerine
bezenmiş bir kılıç, o insanın ne kadar
yiğit bir insan olduğunu anlatmak için
yapılmış olmalıdır. Mezarda yatan kişinin misafirperver olduğunu vurgulamak
için kahve ile ilgili nesnelerin mezar taşlarına işlenmiş olması da dikkat çekici
bir diğer unsurdur. Mezar taşları üzerine
işlenen kahve takımları bezemelerinin
ölen kişiyle mi yoksa ölümden sonra
yapılan ölüm törenleriyle mi ilgili olduğu
belli değildir. Bunun dışındaki varsayımlarımız ise halkın estetik kaygılarla bu tip
bezemeli mezar taşları yapmış olmasıdır.
Bunun dışında mezar taşlarının üzerlerine yapılan bezemeler, mezarda yatan
şahısların meslekleri hakkında da bilgi
verir. Örneğin mezar taşının üzerine
yapılmış koyun kabartmaları, mezarda
yatan şahsın çoban olduğunu gösterebilir. Asıl sebep ise bezemeli mezar taşları
yapımının bir geleneğin uzantısı olduğudur. Çünkü bölge halkıyla yapılan sözlü
bilgi alışverişinden de anlaşılacağı gibi
halk, ataları bu tarzda yaptığı için bu tip
mezar taşı yapımına devam etmiştir.
Bundan (2005) yirmi- otuz sene evveline
kadar bile bu geleneğin devam ettiği tespit edilmiştir.
Azerbaycan’dan başlayan Kars, Iğdır,
Erzincan, Erzurum, Bitlis, Malatya, Sivas
ve Kayseri’ye kadar uzanan geniş bir
coğrafyada bezemeleriyle aynı, yapılış
biçimleriyle farklı bezemeli mezarların
bulunması, Orta Asya’dan Anadolu’ya
kadar uzanan mezar taşı yapma geleneğinin ve kültürünün bir sentezi olarak yaşatıldığını ortaya koymaktadır.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu);
Mehmet Çayırdağ “Kayseri Şehri’nin Kuruluş
Yeri ve Kalesinin Tarihi”, Kayseri Müzesi Yıllığı, S. 1, Kayseri 1987, s. 33 -39; Çalışkan, Kayseri Belediyesi; Cevdet Çulpan, Serviler, C. II,
İstanbul 1960; Eravşar, SKayseri; Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Yakın Tarihinden Notlar, Kayseri 1998; Evliya Celebi, Seyahatname, (çev.
Zuhuri Danışman), C. V, İstanbul 1971; Semavi
Eyice, “Mezarlıklar ve Hazireler”, İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Geleneği, C. I,
Ankara 1996, s. 120-132; Albert Gabriel, Monument Turcs D’Anatolie, Paris 1931; Harun Güngör, “Kayseri ve Çevresinde Bazı Mezar
Taşları”,Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ankara

1996, s. 33; Vacit İmamoğlu, “20. Yüzyılın İlk

Yarısında Kayseri Kenti: Fiziki Çevre ve Yaşam”,
KYTSB1, s. 119-127; Beyhan Karamağaralı, “Kayseri Elbasan Köyü Mezar Taşları” AÜ İlahiyat
Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, S. 1,
Ankara 1975, s. 120-25; Beyhan Karamağaralı,
“Narlıderede’ki Bazı Figürlü Mezar Taşları”, AÜ

İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü
Dergisi, S. 3, Ankara 1977, s. 124-125; Şükrü
Karatepe, Kendi Kendini Kuran Şehir, Kayseri
1999; İ. Numan, “Eski İstanbul Kahvehaneleri-

nin İctimai Hayattaki Yeri ve Mimarisi Hakkında Bazı Mülahazalar”, Kubbealtı Akademi
Mecmuası, İstanbul 1981, s. 57-74; İ. Numan,
“Çankırı’da Yaran Sohbetleri ve Sohbet Odaları”, Vakıflar Dergisi, S. 13, Ankara 1981; Sedat
Veyis Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm,
Ankara 1979, s. 71; Haldun Özkan, “Erzincan ve
Çevresinde, Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 15, Erzurum 2000,
s. 31–47; Yunus Emre Özulu, Dili, Deyimleri,

Mahalli Oyunları, Manzum Bilmeceleri ve
Turizmi ile Kayserim, Ankara 1973; Ali Selçuk,
Tahtacılar, İstanbul 2004.
ASLI SAĞIROĞLU ARSLAN

MEZRALAR
Arapçada zer’ kökünden türeyen ve
“ziraat olunacak, ekilecek tarla” anlamına gelen kelime Osmanlılarda sürekli bir
yerleşim yeri olmayan, ekinlik olarak
kullanılan küçük toprak parçalarını niteleyen mali bir terim özelliği kazanmıştır.
Osmanlı Dönemi’nde bu tür ziraat alanları zamanın şartlarına ve bölgelerin coğrafi yapısına göre farklı hususiyetler göstermiştir. Osmanlı tahrir kayıtları mezranın, etrafındaki tarlalarla çok defa terkedilmiş (hali) köy yerleri olduğuna işaret
etmektedir. Osmanlı kanunnameleri bir
yerin müstakil mezra olduğunun belirlenmesinde o yerin harabesi, suyu ve
mezarlığının olması gibi şartları öne
çıkarır. Bu şartlara bazı kayıtlarda, içinde
değirmen bulunması da eklenmektedir.
Ancak bir mezra için belirtilen bu özellikler genel bir durumu yansıtmakta, bu
tarife uymayan yerler de görülmektedir.
Nitekim pek çok mezrada herhangi bir
yerleşim izine rastlanmaz. Bazıları ise
içinde az sayıda nüfus barındırabilmektedir. Bütün bu hususlar mezraların farklı
özellikler taşıdığını göstermektedir.
Mezralar defterlere, yakın bir köyün
ekinliği olarak tayin edildiği gibi hariç
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raiyetin gelip işledikleri topraklar olarak
da yazılmıştır. Mezralar evvelce köy
olduklarından genellikle sınırları bulunurdu.
Her mezra kır kesimindeki köyler gibi
hususi bir isme sahiptir. Mezra adlarında
dikkati çeken en önemli özellik bazılarının “bey tarlası”, “eğri pınar”, “karaca
kuyu”, “ulu dere”, “yalnız ağaç” örneklerinde olduğu gibi birleşik bir isimle belirtilmiş olmasıdır. Birleşik isimler içinde
yer alan “hisar”, “viran” ve “ören” gibi
kelimeler bu mezraların daha çok terk
edilmiş bir kale veya köy yeri olduğuna
işaret etmektedir. Ancak burada mezra
olarak geçen yer, terkedilmiş kale yahut
köyün asıl yeri değil oranın etrafında
ziraat yapılan topraklardır. Bunun dışında pek çok mezra, doğrudan doğruya o
mezranın ilk sahiplerinin veya o bölgeyi
ilk ziraata açan kimselerin adlarıyla bilinirdi. Bazıları da bulunduğu yerin tabii
özelliğini yansıtan adlar taşırdı. Bir kısmı
ise artık yarı göçebe yahut yarı yerleşik
bir hayat yaşayan ve az da olsa kışlak
mahallerine yakın yerlerde tarımla uğraşan konargöçer grupların adlarıyla anılmıştır.
Mezralar bir tarım alanı olduğu için
genelde çevrede yer alan köylerin ahalisi
tarafından ekilmiştir. Dolayısıyla bunların önemli bir kısmı bir köye bağlı olarak
kaydedilmiştir. Bundan başka bazı mezralar yakın bulundukları köy veya köyler
dikkate alınarak (der-kurb-i karye, dernezd-i karye, der-mabeyn-i karye gibi)
zikredilmiştir. Bir kısım mezralar ise
hangi köye bağlı olduğu belirtilmeksizin
sadece adları ile kaydedilmiştir. Bazı
mezralar birkaç köyün ahalisi tarafından
kullanılmıştır. Buna karşılık bir köy halkı
birden fazla mezrada ziraat yapmıştır.
Herhangi bir köye bağlı olduğu belirtilmeyen mezralar ise daha ziyade çevre
köylerin uzağında yer alır ve dışarıdan
gelenler yahut konargöçerler tarafından
ekilirdi. Bir ekim alanı olarak mezralar
aynı zamanda bir vergi ünitesi olduğundan tahrir defterlerine kaydedilmiştir.
Tahrir yapılırken bazı mezraların büyüklükleri ve sınırları da verilmiştir. Bu
büyüklükler muhtemelen tahrir eminlerinin tercihine veya o bölgede kullanılan

Havadan Canbaz Mezrası (havadankoyu.blogcu.com)

ölçü birimine göre bazen “çiftlik”, bazen
de “dönüm” olarak yazılmıştır. Mezraların büyüklükleri bölgenin toprak verim
durumu ve coğrafi özelliğine göre bir
değişim göstermiş olmalıdır.
Yukarıda ifade edildiği üzere mezra tabiri coğrafi bir kavram olarak “köy altı
yerleşme birimi” veya “kır iskân birimi”
olarak kabul edilmekle beraber Osmanlı
tahrir kayıtlarında daha çok ziraat yapılan yer anlamında, ekseriya bir yerleşme
biriminin bağlantısı olarak o yerin tarım
hayatının tamamlayıcısı pozisyonunda
kaydedilmiş, bazen ismen belirtilmekle
yetinilmiş, bazen de mezranın bulunduğu noktanın yerleşme birimine mesafesi
yahut belirgin özelliği belirtilmiştir. Tahrir defterlerinde mezra tabiri yaygın olarak kullanılmakla birlikte yer yer aynı
kelimeyi karşılamak amacıyla ekinlik
deyimi de kullanılmıştır. Hatta bu iki
kelime aynı anlamı verecek şekilde aynı
tahrir defterinde yer almıştır. Osmanlı
tarım ekonomisi içinde köyün bir bağlantısı durumunda olan mezralarda sadece ziraat ile meşgul olunmadığı bilinmekle beraber genellikle köyün/köylünün
iktisadi faaliyet sahası içinde ikinci bir
tarım sahası konumunda olması dolayısıyla vergiler bakımından da iktisadi
bütünlüğü ilgilendirecek durumdaydı.
Bununla birlikte mezralar çoğu zaman
mirî arazinin bir parçası konumunda
olup köyü tasarruf eden sipahinin gelirlerine kaydedildiği gibi vakıf veya mülk
olarak tahsis edildiği de olmuştur.
Mezra isimlerinde sıklıkla tesadüf edilen
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“viran”, “virancık”, “ören”, “höyük” gibi
isimler, mezraların daha önceden bir
yerleşme yeri olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak yerleşme yerlerinin
boşalmasının sebeplerini yüzyıllar öncesinden ele alınarak Bizans-Sasani çatışmalarına, Bizans’taki iç güvenlik sorunlarına ve bunların tamamlayıcısı olarak
Türklerin Anadolu’yu fethine kadar götürülebilir. Diğer taraftan Haçlı Seferleri,
Moğol istilası, Celali İsyanları* gibi Anadolu’nun yerleşme tarihini yakından ilgilendiren olaylardan sonra Anadolu
ancak istikrara kavuşabilmiştir. Bunun
yanı sıra “in”, “kıraç”, “ağaç”, “saz yeri”,
“ağıl”, “taşlık”, “ırmak kenarı”, “öz”, “bel”
gibi eski bir yerleşme yerini çağrıştırmayan pek çok mezra ismi ise buraların
sonradan açıldığını ve köyün, ziraat sahasına dâhil edildiğini göstermektedir.
Kayseri’deki mezralarda yerleşme tarihi
bakımından üç evre görülmektedir.
Birinci evrede, mezralar, köylerin ekinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönü
ile köyü tamamlayan iktisadi bir faydalanma alanıdır. Mezralar köyü tasarruf
eden kişinin tasarrufuna verildiği gibi
mülk veya vakıf arazisi olarak da ayrılmıştır. En yaygın tasarruf şekli ise
“malikâne-divani” şeklinde iki baştan
tasarruf edilmesidir. Bu aşamada mezralarda yerleşme görülmemektedir. İkinci
evre: XVI. yüzyılın ortalarından itibaren
mezraların bir bölümü bölgede bulunan
konargöçerler tarafından kışlak olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu husus
mezraların köye dönüşmesinde önemli
bir aşamayı oluşturmuştur. Kayseri’nin
sert ikliminin ve kışları uzun süre karla
kaplı kalan topraklarının hayvancılığı
meşakkatli hâle getirdiği kesindir. Bu
şartlarda hayvanların açık havada kışlatılması hemen hemen imkânsız olduğuna
göre kapalı mekânların lüzumu Kayseri
bölgesindeki mezralara önemli bir özellik katmaktadır: “İn” ve “ağıl”. Mezra
isimlerinde tesadüf edilen “Kıraç” “in”,
“Ağ in”, “Ağça in”, “Kızıl in”, “Kurt ini”
gibi isimlerin hayvanlara kışlak vazifesi
gören mahallerde olması dikkat çekicidir. Üçüncü evre: kışlakların Kayseri çevresinin fiziki şartlarının zorlaması yüzün-

den kapalı mekânlar olarak karşımıza
çıkması konargöçerleri tarım hayatına
mecbur bırakmıştır.
Kayseri’de mevcut vakıfların arazi gelirlerinin önemli bir kısmını teşkil eden
mezralar, müstakilen kaydedilmekle
beraber, çoğunlukla köylere bağlı olarak
kaydedilmiştir.
Kayseri’nin XIX. yüzyıl ortalarındaki vakıf
kayıtlarında adı geçen bazı mezralarını
alfabetik olarak şu şekilde verebiliriz: Abidin, Afşar, Ahmedci, Alabasdı, Ali Boran,
Avcı, Bağlıviran, Battalgazi, Beleği, Belliboyun, Belviran, Boğalı, Boyalı Gedik,
Budaklı Yazırı, Buğlan, Burak, Burnueğri,
Canbaz, Cebel-i Kürkürd, Cüneyd, Çaput,
Çaydan, Çayırkaş, Çırağlı, Çukurkuyu,
Damlamaca, Demircibey, Derevenk,
Diğerpınar, Eskişehir, Gavuryeri, Gayrihanı, Gaziler, Girat, Göğebakan/
Gölebakan,Gümüşpınar, Gümüştekin,
Gürlesin, Hacıbektaş, Hamzapaşa, Hancık, Hasumoğlu, Helevenk, Hocahasan,
Höngele, Hüsrev, Ilıcak, İki Pınar, Kadıbağı, Kalebaşı, Kalınağıl, Kanlıburun, Karacaviran, Karaçayır, Karadere, Karahöyük,
Karakimse, Karapınar, Kayalık, Kemerliç,
Kemiler, Kestecik, Keykubad, Kırçalan,
Kızılağıl, Kirkorun, Konukboğan, Korkurusu, Korubaşı, Kozluca, Kurtini, Kurtviran, Kuyucak, Küçük Toklu, Loğa, Mandal, Mersin, Meşhedini, Niceviran, Omuzugüçlü, Orta Kayacık, Orta Sınır, Öküzçukur, Pınarbaşı, Saraycık, Sarı Danişmen,
Sırtsaray, Sonkal, Su Sızdıran, Sultanım,
Suluca, Sülemiş,Tekke Pınar,Toma, Yalnızöküz, Yazır Yeri, Yorgad, Yukarı Sınır,
Zeyvecik.
Kaynakça: Tufan Gündüz, “Kayseri’de Mezraların Köye Dönüştürülmesinde Konar-Göçer
Aşiretlerin Rolü”, KYTSB 2, s. 183-192; İnbaşı,
16.YBKayseri; İlhan Şahin, “Mezra”, DİA, C.
XXIX, Ankara 2004, s. 546-548; Harun Tuncel,
“Mezra Kavramı ve Türkiye’de Mezralar”,

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 5,

Ankara 1996, s. 75-98; Refet Yinanç - Mesut
Elibüyük, Kayseri İli Tahrir Defterleri (Hicrî,

992, 971, 983/ Milâdî 1584, 1563, 1575) I.
Cilt: Değerlendirme Kayseri Livası Transkripsiyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kül-

tür Yayınları, Kayseri 2009; Refet Yinanç Mesut Elibüyük, Kayseri İli Tahrir Defterleri

(Hicrî, 992, 971, 983/ Milâdî 1584, 1563,
1575) II. Cilt: Karahisar-Develü-Zamantu
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Transkripsiyonu, Kayseri Büyükşehir Belediye-

si Kültür Yayınları, Kayseri 2009; Refet YinançMesut Elibüyük, Kayseri İli Tahrir Defterleri

(Hicrî, 992, 971, 983/Milâdî 1584, 1563,
1575) III. Cilt: Metinler Kayseri-KarahisarDevelü-Zamantu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2009.

ÖZEN TOK

MIHLIM I ÇEŞMESİ
Çeşme, Gürcüler Mahallesi*, Buyurkan
Sokağı üzerinde yer almakta olup hâlen
kullanılmaktadır. Çeşme nişi içerisinde
bulunan inşa kitabesine göre H 1185 (M
1771) yılında inşa edilmiş olup yine üzerindeki başka bir kitabeye göre H 1296
(M 1878) yılında da onarılmıştır. Eserin
ön cephesinde kesme taş, arka cephede
kaba yonu taş, kitabelerinde ise mermer
malzeme kullanılmıştır.
Bağımsız olarak yapılan tek kemerli Mıhlım Çeşmesi 3.96 m yüksekliğinde, 3.48
m genişliğinde ve 1.58 m derinliğinde
ölçülere sahip dikdörtgen prizmatik bir
yapıdır. Çeşmenin profilli yuvarlak
kemeri yanlarda çeşmeyi sınırlandıran
sütunlar üzerine oturmaktadır. Volütlü
sütun başlıklarının üzeri gülbezeklerle
tezyin edilmiştir. Sütun başlıklarının
hemen üzerine demirden gergi çubuğu
konulmuştur. Çeşmenin dikdörtgen alınlığının en üst bölümü öne doğru çıkıntı
yapan bir saçakla nihayetlendirilmiştir.
Profillendirilmiş bu saçak yan cephelerde de devam etmektedir. Çeşme nişinin
ortasında yer alan dikdörtgen formlu
ayna taşının merkezinde deliklerin

Mıhlım I Çeşme kitabesi (M. Denktaş)

Mıhlım I Çeşmesi (M. Denktaş)

bulunduğu kısım tahrip edilmiştir. Ayna
taşının köşeleri yelpaze motifiyle şekillendirilmiştir. Ayna taşının 0.88 m üzerine sutaşının bağlandığı elips formlu mermer bir taş yerleştirilmiştir. Bu taşın
yüzeyi de bir merkezden çıkan ışın motifleriyle hareketlendirilmiştir. Sütun başlıkları hizasında çeşme nişini boydan
boya dolaşan 0.08 m ölçülerindeki tırtırlı silmeyle çeşme nişi ikiye bölünmüştür.
Silmenin üzerine ve çeşme kemerinin
merkezine yerleştirilen yarım daire formlu ve istiridye kabuğu şeklinde düzenlenmiş taşın tam ortasına çeşmenin 0.23 x
0.39 m ölçülerindeki kitabesi yerleştirilmiştir.
Kitabenin tam ortasında “Maşâallah
1185” (1771) kaydı okunabilmiş, diğer yazılar silindiğinden okunamamıştır.
Okunuşu:

Mâşâallah sene 1185
İnşa kitabesinin üzerinde 0.45 x 0.35 m
ölçülerinde H 1296 (M 1878) tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır.

Mıhlım I Çeşme planı
(çizim: M. Denktaş)

[1853]

[1854]
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Okunuşu:

Mıhlım II Çeşme planı
(çizim: M. Denktaş)

Mıhlım II Çeşmesi (M. Denktaş)

Bu su değildir zemzemi ‘aynî ile eyledi
revân / Lûlesiyle eyler nidâ içsün deyû
her susayan / Makbûl suyudur şüphesiz
it târihi şerhi beyân / Cîrân akıtdı cehd
idüb âb-ı hayâtı câvîdân / Ketebehû Ali
er-Rahmi Sene 1296 (M 1878).
Çeşmenin üzerine oturduğu sekiden
0.20 m yükseltilmiş olan niş içerisindeki
sekinin tam ortasında çeşmenin küçük
yalağı bulunmaktadır.
Kemer ve saçaktaki profilli silmelerle
çeşmenin cephesi hareketlendirilmeye
çalışılmıştır. Çeşme nişi içerisindeki dişli
kuşak ve bu kuşağın üzerindeki istiridye
kabuğu biçimli taş, niş içerisindeki süsleme unsurlarıdır. Ayrıca sütun başlığı üzerindeki gülbezekler de birer tezyini
motiftir.
1987 yılında harap durumda olan çeşme
yeniden onarılmıştır. Bıı restorasyon
sırasında çeşmenin önündeki podyum
yenilenmiş, nişi sınırlandıran sütunlar
değiştirilmiş, çeşmenin dağılmış olan

arka yüzü de yenilenmiştir. Yapılan bu
son restorasyonda yerlerinden sökülmüş
olan kitabeler de yuvalarına yerleştirilmiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 91-93.
MUSTAFA DENKTAŞ

MIHLIM II ÇEŞMESİ
Çeşme, Cürcürler Mahallesi*, Fevzioğlu
Sokağı üzerinde bulunmakta olup günümüzde kullanılmamaktadır. Çeşmenin
ön ve yan cephelerinde düzgün kesme
taş, arka cephede moloz taş malzeme
kullanıldığı görülür. Çeşmede ayrıca bol
miktarda mermer devşirme malzeme
kullanılmıştır. Daha çok üzerinde ayetler
yazılı olan bu devşirme malzemeler, eserin arka ve yan yüzlerine yerleştirilmiştir.
Bağımsız olarak iç içe iki kemerli yapılan
çeşmenin yüksekliği 4.41 m, genişliği 3.55
m, derinliği de 2.13 m’dir. Çeşmenin dıştaki hafif basık sivri kemeri, yanlarda
yekpare bazalt taşından yapılmış ayaklar
üzerindeki profilli başlıklara oturmaktadır. Bu başlıkların hemen üzerinden başlayan profilli kenar silmeleri, saçak kısmında da devam eder. Kemerin kilit
taşının bir derz üstünde çeşmenin kuş
köşkü yer alır. Günümüze orijinal hâliyle
ulaşamayan kuş köşkü iki katlıdır. Kuş
köşkü ile aynı hizada olan kabaralar çeşmenin dikdörtgen alınlığının köşelerine
yerleştirilmiştir. Çarkıfelek şeklinde
dilimlendirilen sivri uçlu kabaralar taştır.
Çeşmenin üstü, yağmur ve kar sularının
daha kolay akabilmesi için güneyden
kuzeye doğru meyilli olarak yapılmıştır.
Çeşmenin içteki sivri kemeri yanlarda
duvarlara oturmaktadır. Dıştaki hafif
basık sivri kemer ile içteki sivri kemerin
üzengileri aynı hizadadır. Çeşmenin ayna
taşı sade olup üzerinde tek delik bulunmaktadır. Çeşme nişi içerisinde 0.24 m
yüksekliğindeki sekiler ile küçük su yalağı yakın bir tarihte yapılan onarımlar
esnasında yenilenmiştir. Çeşmenin
önünde de büyükçe bir podyum bulunmaktadır. Çeşmenin arka yüzündeki
0.45 m enindeki açıklıkla su hazinesi
kontrol edilmektedir.
Eserde süsleme olarak dikdörtgen alınlığın köşelerine yerleştirilen kabaralar, kuş
köşkü, kenar ve saçak silmelerinden söz
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edilebilir. Çeşmenin kesin yapılış tarihi
bilinmemektedir. Fakat Kayseri’de bulunan iç içe iki kemerli, kuş köşklü, dikdörtgen alınlığın köşelerinde kabaraları
olan çeşme sayısı ikidir. Bunlar; Hacı
Mehmed* (1807) ve Atpazarı Sokağı*
(XIX. yüzyılın başı) çeşmeleridir. Yukarıda bahsedilen örneklerle benzerlik gösteren Mıhlım II Çeşmesi, XIX. yüzyılın
başlarında inşa edilmiş olmalıdır. 1989
yılında yapılan onarımlar sırasında çeşmenin arka yüzünün tamamı elden geçirilmiş, önünde bulunan podyum ile sekileri yenilenmiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 104-105.
MUSTAFA DENKTAŞ

MISIRLIGİL, ZEYNEP
Öğretim üyesi, allerjik hastalıklar uzmanı
(Kayseri, 28 Şubat 1950-). İlk, orta ve lise
öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
olduktan sonra (1973), aynı fakültede
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Dalı’nda (1977), Allerjik Hastalıklar
Dalı’nda (1981) uzmanlıklarını aldı;
doçent (1985) ve profesör oldu (1992).
1993 yılında kurulan Allerjik Hastalıklar
Bilim Dalı’nda başkanlık görevi yaptı
(1996-2006). Hâlen aynı bilim dalında
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Yayınları ile “İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları” dalında uzmanlık belgesi verildi
(2012). Türkiye Allerji, Astma ve İmmunoloji Tedavi ve Araştırma Vakfının ve
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneğinin kurucu üyelerinden olup
iki yıldır dernek başkanlığı görevini üstlenmiştir. Türk Toraks Derneği, TÜSAD,
Dünya Allerji Organizasyonu (WAO),
Avrupa Solunum Derneği (ERS), Avrupa
Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneğine
(EAACI) de üyedir. Sağlık Bakanlığı Tıpta
Uzmanlık Kurulu Müfredat Geliştirme
Komisyonunda (TUKMOS) başkanlık,
Sağlık Bakanlığı ASİE Kurulunda danışmanlık gibi görevleri de yürütmektedir.
Evli olup bir oğlu vardır.
Editörü olduğu kitaplar: Allerjik Hastalıklar (Ankara 2004); İlaç Alerjileri,
(S. Bavbek’le beraber), (Ankara 2005);
Allerjik Hastalıklar El Kitabı, çeviri
editörü (ed. J A Berstein), (Ankara 2007);
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Polen Alerjisi Türkiyenin Alerjik Bitkilerine Genel Bakış, (B. Sin, M. Pınar, T.
Çeter, A.Yıldız, Ş. Alan’la beraber),
(Ankara 2007); Allerjik Hastanın
Değerlendirilmesi, (çeviri eds. B. A.
Sin’le beraber), (Ankara 2010, s. 1-384);
Astım, (çeviri eds. B.A. Sin’le beraber),
(Ankara 2013).
Ayrıca, 26 kitapta bölüm yazarlığı, 69
ulusal hakemli dergide yayınları, 98 uluslararası yayını ve 30 derlemesi bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

MİHAİL EFENDİ
Osmanlı devlet adamı (Kayseri/Tavlusun, 1844-?). Babası, tüccardan
Grigoryos’tur. Önce Beşiktaş’ta, ardından Rum Patrikhanesi Mektebinde
okudu. Özel hocalardan Fransızca ve
İngilizce dersi aldı. Babıâli’de oluşan
dershanelere samiîn (dinleyici) sıfatıyla
devam etti. Meclis-i Tahkik Kalemine
girdi (1865). Mübeyyizliğe (müsveddeleri
temize çeken) tayin edildi (1867). Cünha
Divanı Mukayyitliğine nakledildi (1871).
Cinayet Divanı Sermukayyidliğine (1875),
Divanın tercümanlığına (1875), İstinaf
Cünha Dairesi Zabıt Kâtipliğine (1291),
Dersaadet Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi azalığına terfi etti (1877). Beyoğlu
Bidayet Mahkemesi Müdde-i Umumiliğine (savcı) naklolundu (1880). Mütemayiz (miralay) rütbesi verildi (1883). Rütbesi ulâ saniliğe yükseldi (1887). Üçüncü
rütbeden Mecidî (1890), üçüncü rütbeden Osmanî nişanı verildi (1894). Tahkikat için Yozgat’a gönderildi. O sırada
Gümüş İmtiyaz Madalyası verildi.
Almanya Devleti tarafından Korön de
Pers Nişanı’na layık görüldü (1895). Rütbesi ulâ evvelliğine yükseltildi (1897).
İkinci rütbeden Osmanî nişanı aldı
(1899). Adliye Nezareti tarafından
Mahkeme-i Temyiz azalığına atandı
(1900). Yine aynı yıl Siyam Beyi oldu.
Devlet Tanzimat Dairesi azalığına getirildi (1902). Balâ oldu (1906). Memuriyetine ek olarak Heyet-i İdhamiye azalığına
atandı (1908).
Kaynakça: Pakalın, SOZ, C. XII, s. 44; Başbakanlık Arşivi; Şûrâ-yı Devlet Sicill-i Ahvâl Defterleri, 1. Defter, s. 227.
SELMA GÜNAYDIN

Zeynep Mısırlıgil

[1855]

[1856]
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MİHRAN EFENDİ
Gazeteci (Kayseri, 1850-Fransa/Nice,
1944). Babası Karabet Nakkaşyan’dır.
Küçük yaşta İstanbul’a giderek Sanayi
Mektebine girdi, matbaacılık ve mürettiplik sanatını öğrendi.
25 Şubat 1877-Kasım 1922 arasında
yayınlanmış olan Sabah adlı günlük siyasi gazetenin kurucuları arasında yer aldı.
Başyazar Şemseddin Sami’nin ayrılmasıyla gazete etkisini yitirdi. Yönetimin
Mihran Efendi’ye geçmesiyle (1882)
ülkenin ve İstanbul’un en etkili gazeteleri
arasına girdi. Babıâli’den ödenek aldığı
için, yönetiminde azınlık mensupları
bulunmasına rağmen tam bir Osmanlı
gazetesi niteliği taşıdı. Başyazarlığında
Diran Kelekyan*, Mahmut Sadık ve
Ahmet Rasim; yazı işlerinde Hasan Bedreddin, Selanikli Tevfik ve Abdullah
Zühti gibi dönemin en usta kalemlerinin
bulunması sebebiyle bir gazeteci okulu
niteliğini taşıdı. II. Meşrutiyet’in ilanıyla
birlikte ılımlı bir yol izledi, İttihatçı karşıtı akıma katılmadı. Hüseyin Cahit (Yalçın), Cavid Bey, A. Adnan (Adıvar), Mehmet Ata, Arif Cemil, Enis Tahsin (Til) gibi
kalemler gazeteye katkıda bulundular. I.
Dünya Savaşı sırasında Refik Halit
(Karay), Ahmet Emin (Yalman), Yahya
Kemal’in (Beyatlı) yazılarıyla en önde
gelen haber ve yorum gazetesi olma niteliğini korudu. Mütareke Dönemi’nde
Peyam gazetesi ile birleşip Peyam-ı

Sabah adını aldı. Başyazarlığı üstlenen
Ali Kemal’in Millî Mücadele’ye karşı
tutumunu benimsedi. İzmir’in kurtuluşu
haberi gelince Peyam’dan ayrıldı, tekrar
Sabah adıyla çıkmaya başladı (12 Eylül
1922). Bir müddet sonra basımevini satıp
Avrupa’ya kaçtı, gazete de kapandı.
İstanbul’da çok sayıda mülk edinen, satın
aldığı ‘Sabah’ ve ‘Kayseri’ adlı vapurlarla
deniz ticareti yapan Mihran Efendi,
bütün mülkünü satıp Fransa’nın Nice
şehrine yerleşti. Türkiye’den sürülen
‘Yüzellilikler’e çok yardımda bulundu ve
burada vefat etti.
Cihan Kütüphanesi’nin de sahibi olan
Mihran Efendi Türkiye’de ilk Türkçe
Kur’an tercümesini basmış, bu hususta
da öncü olmuştur.
Kaynakça: Orhan Koloğlu, Osmanlılar Ansiklopedisi, C. II, s. 211; Kalkan-Birol-Yerlikan,
Meşhurlar, s. 47.
SELMA GÜNAYDIN

MİLLET GAZETESİ
Yayın hayatına 1973 tarihinde başladı.
Millet, Hasan Sami Bolak*’ın imtiyaz
sahipliği ve yönetiminde, Kayseri’nin ofset
baskı sistemi ile yayımlanan ilk günlük
siyasi gazetesi oldu. Gazete, içeriğinde
yerel ağırlıklı siyasal, sosyal ve kültürel
haberlere yer verdi. Başyazarlığını da
Hasan Sami Bolak’ın üstlendiği Millet,
2007 yılında yayın hayatına son verdi.
YAYIN KURULU

MİLLET MEKTEPLERİ

Mihran Efendi’nin imtiyaz sahibi olduğu günlük siyasi gazete, Sabah-1912

Tarihçe
1 Kasım 1928’de kabul edilen 1353 sayılı
Kanun ile resmî olarak kullanılmaya başlanılan yeni harflerin halka öğretilmesi ve
okuryazar oranının kısa sürede arttırılması için çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirler içinde yer alan en önemli konulardan biri de “Millet Mektepleri”dir.
Millet Mektepleri, Bakanlar Kurulunun
11 Kasım 1928’de kabul ettiği Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi ile
kuruldu. Millet Mekteplerinin 1 Ocak
1929’da çalışmaya başlaması kararlaştırıldı ve bu tarih “Maarif Bayramı” olarak
ilan edildi. Bu talimatnamede, yaklaşık
bir yıl sonra eksikliklerinin giderilmesi
için bazı değişiklikler yapıldı ve yeni tali-
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matname 22 Eylül 1929 tarihinde Bakanlar Kurulunda onaylandı. Millet Mekteplerinin gayesi talimatnamede, “Türkiye
halkını okuyup yazmaya muktedir bir
hâle getirmek, ana bilgileri kazandırmak”
olarak ifade edilmektedir.
Millet Mektepleri A ve B derslikleri
olmak üzere iki dershane üzerine oluşturuldu. İlk sene A dersliklerinde hiç
okuma yazma bilmeyenlerin, B dersliklerinde Arap harfleri ile okuma yazma
bilenlerin yeni harfleri öğrenmesi hedeflendi. Bu dersliklerin eğitim süresi A
dersliklerinde dört, B dersliklerinde iki
ay olarak belirlendi. 1929 talimatnamesine göre ise Arap harfleri ile okuma yazma
bilenlerin eğitimi A sınıfına kaydırıldı. B
sınıflarında ise A sınıfını bitirenlere günlük hayatlarında kullanmaları ve vatandaşlık bilgilerini öğrenmeleri maksadıyla
eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda da hesap ve ölçüler, sağlık bilgisi,
yurt bilgisi dersleri verildi. Yine 1929
Talimatnamesi ile her iki dersliğin de
eğitim süresi dört ay olarak belirlendi.
Millet Mektepleri, çalışmalarını sabit ve
seyyar dershaneler, halk okuma odaları
ve köy yatılı dershaneleri şeklinde yapılandırarak yürütmekteydi. Bunların haricinde devlet kurumları, özel kuruluşlar
da çalışanlarına ve hapishanelerdeki
mahkûmlara ilgili birimlerce okuma
yazma eğitimi verecekti.
Millet Mekteplerinin çalışmalarında yer
alan görevlilere ilave ücretler getirilmiştir.
Millet Mekteplerine katılımın sağlanması
ve devamsızlığın önüne geçilmesi için
nakdi para cezası uygulanmıştır.
Millet Mekteplerinin temelde iki hedefi
vardır. Birincisi halkı yeni harflerle okuryazar yapmak, ikincisi verilen genel derslerle halkı daha bilgili ve bilinçli hâle
getirmek.
1929-1935 arasında “Millet Mektepleri”
adıyla hizmet veren yaygın öğretim
kurumları, 1936-1950 arasında “Ulus
Okulları” adıyla hizmete devam etti.
Harf İnkılâbı’nın Kayseri’ye Yansımaları
Arap harflerinin yerine kullanılması
düşünülen Latin harflerini halka öğretme
çabası, İnkılabın resmî olarak kabulün-
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Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Başbakan İsmet Paşa Kayseri
CHF önünde kurulan karatahtada yeni Türk harflerini halka öğretirken
(20 Eylül 1928)

den önce başladı. İstanbul’da milletvekillerine ve üst dereceli memurlara Ağustos
1928’de yeni harfleri öğretme çalışmaları
başlatıldı. Bununla birlikte diğer illerde
de buna benzer çalışmalar yapılmaktaydı. Bu doğrultuda Kayseri’de de yeni
alfabeyi memurlara ve halka öğretme
faaliyetleri görülmektedir.
27 Ağustos 1928 tarihli Kayseri Vilayet
Gazetesi’nin haberine göre Cumhuriyet
Mektebinde valilik memurlarının katılacağı ve yeni harflerin öğretileceği bir kurs
açıldı.
Kayseri Müftülüğü de Latin harflerinin
öğretilmesi için bütün müftülük mensuplarının katılmasını istediği bir kurs açtı.
19 Eylül 1928’de bugünkü Raşit Efendi
Kütüphanesi*’nde açılan kurs, cuma
günü hariç her gün eğitim vermeye başladı.
Harf İnkılabı’nın Kayseri’de uygulanması
konusundaki en önemli ikinci gelişme
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın
Kayseri’ye yaptığı ziyarettir.
Yeni harfleri halka tanıtmak gayesiyle iki
defa yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal
Paşa, ikinci yurt gezisi kapsamında Kayseri’yi de ziyaret etti. 20 Eylül 1928’de gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı’nı il
sınırında Kayseri Valisi Fuat Bey başkanlığındaki bir heyet ile CHP Müfettişi ve
Kastamonu Milletvekili Ali Nazmi Bey
karşıladı. Bu karşılamadan sonra Gesi*

[1858]
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Ayrıca Millet Mekteplerinin yanı sıra
bazı sivil toplum teşkilatları da bu doğrultuda yeni harflerin öğretilmesi için
çalışmalar yapmaktaydı. Kayseri Muallimler Birliğinin 1931 yılında kadınlara
mahsus açtığı okuma yazma kursu bu
çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.

Bir Millet Mektebi şehadetnamesi

köyüne geçerek burada toplanan halkı
yeni harflerle sınav yaptı. Isbıdın* (Bağpınar) köyünde kısa süre dinlenen ve halkla
görüşen Mustafa Kemal Paşa, daha sonra
beraberindeki Başvekil İsmet Paşa ve Sıhhiye Vekili Doktor Refik Saydam ile şehir
merkezine geldi. Şimdiki Cumhuriyet
Meydanı’nda o günkü Cumhuriyet Halk
Fırkası il binası önünde Ahmet Paşa İlkokulundan getirilen tahta üzerinde halkı
yeni harflerle imtihan eden Mustafa
Kemal Paşa, gördüğü başarıdan gayet
memnun oldu. Mustafa Kemal, halkı imtihan ettiği sırada kullanılan yazı tahtasına
Mevlevioğlu Şaban Efendi’ye, “Seyahatim
esnasında her yerde bilhassa köylerde
gördüğüm hayrete şayan meseleler, hepimiz için birer ümittir.” ifadesini yazdırdı.
İlerleyen yıllarda ise yeni harflerin öğretilmesi ve halkın okuryazar bir hâle getirilmesi çalışmaları Kayseri’de de Millet
Mektepleri yoluyla yürütüldü.

Kayseri Millet Mektepleri
Latin harflerinin halka öğretilmesi ve
okuma yazma bilmeyenlerin okuryazar
olması için kurulan Millet Mektepleri,
bütün ülkede olduğu gibi Kayseri’de de
açıldı. Açılan bu kurumlar, bazı kaynaklarda “Ulus Okulları Dershaneleri” olarak adlandırılmıştır.
Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğünün yayınladığı Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği’ndeki Kayseri ile ilgili sayısal veriler şu şekildedir:
Bu tablo ile verilen sayılar, 1928 ile 1935
yılları arasında şehir merkezinde ve köylerde açılan Millet Mektepleri sınıflarını,
bu Millet Mekteplerinde çalışan öğretmen ve okuyan öğrenci sayısını içermektedir.
Millet Mektepleri Faaliyet İstatistiği’nde
verilen bilgiler şehir merkezi ve köyler
olarak iki ayrı grup hâlinde verilmektedir. Ancak derli toplu bir bakış sağlayabilmek maksadıyla burada toplam veriler
gösterilmiştir. Bu tabloda dikkati çeken
ilk husus, açılan dershane sayısının yıllar
ilerledikçe genel olarak düşüş göstermesidir. Bu düşüş tabii olarak Millet Mekteplerine devam eden öğrenci sayısında
da görülmektedir. Eğitim senelerinin birbirine nispetinde artış olan yıllar olmakla
birlikte ilk seneye nazaran diğer yıllarda
düşüş görülmektedir. Bu düşüşe sebep
olarak Millet Mekteplerinin yeni açıldığı
öğretim yılındaki heyecanın azalması ve
belki de denetimin daha sonraki yıllarda
zayıflamış olması düşünülebilir.
Nitekim yeni harflerin öğrenilmesi konusunda bir gevşeme yaşandığından bahseden dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya,
1929 yılında çıktığı bir yurt gezisinde
uğradığı şehir ve kazalarda yeni harf
öğreniminin zayıflığından yakınmaktadır. Şükrü Kaya’nın bu konudan bahsettiği ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü’ye
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çektiği 21 Haziran 1929 tarihli telgraf şu
şekildedir:
“Başvekil Paşa Hazretlerine arz olunacaktır.
Kayseri, Sivas, Şebinkarahisar ve uğradığım diğer kaza merkezlerinde Türk harflerini memurlar istinas etmiş bulunuyorlar. Resmî muamele onunladır. Fakat
halk arasında müteamil değil gibidir.
Millet Mekteplerinin hasılatı gayet zaif
olmasından sarfınazar okuyanlar da istimalsizlikten noksan veyahut unutmak
üzeredirler. Halkın en münevverleri arasındaki bütün muamelât hep Arap harfleri iledir. Lise ve orta mekteplerdeki Türkçe kıraat ve imlayı da çok zaif buldum.
Meleke ve mümaresenin az zamanda
olmayacağını ve halk arasında taammümün çok zamana muhtaç olduğunu bilirim. Fakat içime ilk hamlenin tesiri ve
kuvveti gevşemiş gibi bir his geldi. Bunun
iadesi için behemehâl zat-ı devletlerinin
yeni bir işaret ve ilhamına ihtiyaç vardır
Muhterem Paşam.”
Aslında Şükrü Kaya’nın da ifade ettiği
üzere yeni harflerin halk nezdinde yerleşmesi için daha zamana ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte tabloda görülen durum,
bu telgraf ile bir nebze de olsa daha
aydınlanmaktadır.
Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği’ndeki verilere göre 1928 ile 1935 yılları arasında Kayseri’de şehir merkezi ve köylerde toplam olarak 748 A dershanesi açıldı.
Bu 748 A dershanesinin 607’si köylerde
açıldı. 141 adedi ise şehirde faaliyet gösterdi.
Kayseri’de açılan B dershanelerinin toplam sayısı ise 60 olup bunların 31’i şehirde, 29’u köylerde bulunmaktadır. Bu bilA Dershanesi
Adedi
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giler doğrultusunda hiç okuma yazma
bilmeyenlerin ders aldıkları A dershaneleri noktasında Kayseri köylerinin şehir
merkezine göre bariz bir şekilde önde
olduğu görülmektedir. Bu durum, eğitim
seviyesinin ve okuryazar oranının şehir
merkezine nispetle köylerde, herhâlde,
daha düşük olması sebebiyle köylere
daha fazla eğilim gösterilmesi ile açıklanabilir. Bunun yanı sıra incelenen senelerde -ülke genelinde olduğu gibi- Kayseri’de köy (taşra) nüfusunun şehir merkezi
nüfusundan daha fazla olması da çok
önemli bir etken olsa gerektir.
Tabii olarak bu fark, öğrenci sayılarında
da görülmektedir. Örneğin 1928/1929’da
şehir merkezinde 2800 A dershanesi
öğrencisi varken bu sayı köylerde aynı
sene için 7006 olmuştur. Bu verilere
göre değerlendirilebilecek bir başka
konu, kadınların Millet Mekteplerine
gösterdiği ilgidir. Genel toplama bakıldığında erkeklere mahsus açılan sınıfların
kadınlara mahsus açılanlardan hayli fazla
olduğu ortadadır. Bununla birlikte kadınlara yönelik açılan sınıf sayısında köylerin şehir merkezinden üstün olduğu
görülmektedir. Ancak A ve B sınıflarının
birbirine kıyasında B dershanelerine ne
şehirde ne de köylerde kadınların iştirak
ettiği görülmektedir. Kadınların iştirak
ettiği kurslar hep A sınıfı olmuş ve kadınlara mahsus üç adet B kursu açılmasına
rağmen hiç kadın müdavimi olmamıştır.
“Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği”nden başka bu dönemle ilgili Kayseri
Vilayet Gazetesi’nde de veriler bulunmaktadır. Millet Mekteplerine halkın ilgisini arttırmak maksadıyla Kayseri Valiliğince gazeteye ilan verilmekte, halk bu

B Dershanesi
Adedi

Öğretmen
Sayısı

A Dershanesi
Öğrenci Sayısı

B Dershanesi
Öğrenci Sayısı

1928/1929

270

7

189

9806

260

1929/1930

151

22

147

7306

900

1930/1931

159

21

160

6886

787

1931/1932

23

3

24

2377

105

1932/1933

51

3

49

2005

87

1933/1934

18

2

20

885

69

1934/1935

76

2

78

2990

64

Kayseri’de Millet Mektepleri faaliyet istatistiği

[1859]

[1860]
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surette teşvik edilmekteydi. 11 Kasım
1930 tarihli ilanda Millet Mekteplerine
gitmenin zorunlu olduğu, gitmeyenlere
para cezası uygulanacağı ifade edilmekteydi. İlde 1930’da 133 Millet Mektebi
dershanesinde 715 kadın ve 4527 erkek
başarılı olarak okuma yazma diplomalarını almaya hak kazanmışlardır.
22 Ocak 1931 tarihli Kayseri Vilayet
Gazetesi’ndeki “Kayseri Vilâyeti Meclis-i
Umumisi” toplantısına dair elde edilen
bir bilgiye göre Kayseri’de 1 sabit, 30
seyyar A sınıfı ve 24 sabit B sınıfı Millet
Mektebi dershanesi açıldı. Bu dershanelere devam edenlerin sayısı ise 6.644’ü
erkek, 827’si kadın olmak üzere toplamda 7.471’dir.
Yine 1931 yılında 7 Mayıs tarihli Kayseri
Vilayet Gazetesi’nden edinilen bilgiye
göre de Millet Mekteplerine devam eden
öğrenci sayısı 8.520 idi. Bu öğrencilerden başarılı olanların sayısı ise 4.529’du.
“Kayseri Vilâyeti Meclis-i Umumisi”nin
toplantısından edinilen bilgiye göre 1932
yılında Millet Mekteplerine giden kişi
sayısı 2.517’dir. Bu yıllardan sonra en
yakın tarih olarak 1935 senesine dair
Millet Mektebi öğrencilerine ait bilgilere
ulaşılabilmektedir. 1935’te Millet Mektepleri dershanelerine devam eden
öğrenci sayısı 1.723’ü erkek 203’ü kadın
olmak üzere toplam 1.926 idi.
5 Mart 1931 tarihli Kayseri Vilayet Gazetesi haberinde dönemin Kayseri Valisi
Fuat Bey’in Gazi Paşa, İstiklâl ve Hacımansur İlkokullarındaki Millet Mektepleri dershaneleri ile Kayseri İstasyonu’nda
demiryolları çalışanları için açılan dershaneyi ziyaret ettiği bildirilmektedir. Bu
haberde Millet Mektepleri bakımından
demiryolu çalışanları için özel kurs açıldığı görülmektedir.
Kayseri Vilayet Gazetesi’ne göre Kayseri’nin 1927’de merkez nüfusu 39.134 iken
vilayet genelindeki nüfus 250.490’dı.
1935 yılında ise merkez nüfusu 46.491,
ilin genel nüfusu 312.469’du
1935 senesinde Kayseri’de nüfusun
%12,8’i okuma ve yazma bilmekteydi.
Okuryazarlık oranı da cinsiyete göre
farklılık göstermekte olup bu oran erkeklerde %21,6, kadınlarda ise sadece %4,5’ti.
Bu sayısal değerlerin yanı sıra, 15 Kanun-i

Sani 1934 tarihli Son Posta gazetesinde
yayımlanan Türkiye okuma istatistiğine
göre ise Kayseri ilk sıradadır.
Kaynakça: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi;
Resmî Gazete; Vakit Gazetesi; Hâkimiyet-i
Milliye Gazetesi; Kayseri Vilayet Gazetesi;
Ahmet Merdivenci, Türk Yazı Devrimi ve Yurt
Dışındaki Türklere Yansıması, İstanbul 1980;
Agâh Sırrı Levent, Dilde Özleşme Hareketinin
Tarihçesi, Dil Devrimi Üzerine, TDK Yayını,
Ankara 1967; Başvekâlet İstatistik Umum
Müdürlüğü, Maarif Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği 1928-35, Hüsnütabiat Matbaası,
İstanbul 1935; Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Yakın
Tarihinden Notlar, Kayseri 1998; İbrahim
Ethem Başaran, Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi, Ankara 2008; İsmet Giritli, “Harf
İnkılâbı ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. V, S. 13, Ankara 1988, s. 31- 35;
Kara Mehmet Ağazade Kemalleddin, Erciyes
Kayseri’si ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri Yeni
Matbaa, Kayseri 1934; Mazhar Müfit Kansu,

Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le
Beraber, TTK Yayınları, Ankara 1966; Millet
Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi, Ankara
1928; Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi, Ankara 1929; Mustafa Albayrak, “Millet

Mekteplerinin Yapısı ve Çalışmaları (19281935)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.
VI, S. 28, Ankara 1994, s. 471-483; Mücteba
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Fuarında Kayseri 1938, Sümer Matbaası, Kayseri 1938; http://www.tbmm.gov.tr, 13. 08. 2014.
DENİZ AKPINAR-RECEP KANALGA

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ
Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’ndeki temel amacı şu cümlelerle açıklar: “Millî Mücadele’yi yapan, doğrudan
doğruya milletin kendisidir, milletin
evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla,
kız kardeşleriyle mücadeleyi kendisine
ülkü edindi. Biliyorsunuz ki yüzyıllarca
süren mücadeleler ve bunların sonuçları
olarak da yüksek tarihî zaferler vardır.
Fakat o zaferlerin etkenleri kendi ülküle-
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ri olarak değil, şunun bunun tutkusu
peşinde kul köle olarak bulunmuştur.
Millî Mücadele’de kişisel tutku değil,
millî ülkü, millî onur gerçekten etken
olmuştur.”
Bu millî ülkü ve millî onur nedeniyle
Millî Mücadele, Türkiye’ye göz dikenlerle Türklerin mücadelesidir. ‘Vatanlarında vatansız kalanların vatan yapma
mücadelesidir.’ Vatanı kurtarma yolunda
ayrı görüşlere sahip olan Türklerin, ortak
düşmana karşı olan mücadelesidir. Bu
mücadeleyi Türk milletinin başarıyla
sonuçlandırması için sadece silahlı halk
kuvvetleri değil, siyasi anlamda
“Müdafaa-i Hukuk” ve “Redd-i İlhak”
Cemiyetleri, “Heyet-i Milliye”ler, kongreler, Ankara’da toplanan Büyük Millet
Meclisi ve bunlara yardımcı olan bütün
organlar, ordu ve millî kuvvetler oluşturuyordu. Millî Mücadele’de yapılan her
türlü hareket millete dayanıyor ve onun
adına yapılıyordu. Bu sebeple Millî
Mücadele’ye katılan ve taraftar olan her
şahsa “Kuva-yı Milliyeci” veya kısaca
“Kuvvacı” deniliyordu.
Millî Mücadele Tarihi İçerisinde Kayseri
Kayseri, Millî Mücadele yıllarında Ankara’ya bağlı bir sancaktı. Daha sonra
bağımsız oldu. Sancaklara “liva” da deniyordu. 1921 yılı mülki taksimatına göre
Kayseri livası; İncesu, Bünyan, Develi
kazalarından oluşmaktaydı. Aynı yıllarda
Kayseri’nin nüfusu “222.452” idi.
Her ne kadar Kayseri, işgal görmemiş bir
şehir olsa da uzun savaş yıllarının getirdiği ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntıları
yaşamada memleketin öteki yerlerinden
pek farklı değildi. Ülke genelinde olduğu
gibi Kayseri’de de merkezî yönetimin
otoritesi zayıf, asayiş yok denecek derecede bozuktu, yağma ve eşkıyalık vardı.
Rusların şark vilayetlerini acımasızca istilası ve diğer taraftan Ermeni çetelerinin
tahrip ve tecavüzü sonucunda Erzurum,
Trabzon, Bitlis, Van ve Erzincan halkından 1.000.000’u geçkin nüfus her türlü
sıhhî ve hayati vasıtalardan mahrum olarak Anadolu’nun ilçelerine doğru iltica
mecburiyetinde kaldı. Bu göçte nüfusun
701.166’sı açlık, hastalık vs. sebeplerle
öldü. Sağlam kalanlar Urfa, Diyarbakır,
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Heyet-i Temsiliye ile Kayseri’ye gelen M. Kemal Paşa kendisini karşılayanlarla,
(soldan) Mazhar Müfit (Kansu), A. Hilmi (Kalaç), M. Kemal Paşa ve Nuh Naci
(Yazgan)-20 Aralık 1919 (K. Yedekçioğlu Arşivi)

Konya, Ankara, Yozgat, Tokat, Amasya,
Maraş, Niğde, Sivas ve Kayseri bölgelerine yerleşti. Bu sebeple diğer kentlerde
olduğu gibi Kayseri’de de büyük oranda
ev sıkıntısı meydana geldi. Kayseri’den
tehcir nedeniyle sevk edilen Ermenilerin
evlerine gelen muhacir ve mülteciler yerleştirilmek zorunda kalındı. Yine de
büyük çoğunluk açıkta kaldı. Yokluk ve
sefalet diz boyu idi. Mevsimin kış ve ilkbahar olması sebebiyle şehir halkı un ve
ekmek bulmada zorluk çekti. Belediye
günde 23.000 insana ekmek temin etmeye çalışıyordu. Belediye Başkanı Rıfat
Çalıka*’nın ekmek yapmak için belediye
namına bulduğu zahireye zaman zaman
askerler, cepheye gönderilmek üzere el
koyuyorlardı. Belediyenin dağıtacağı
ekmekleri beklerken akşamdan sabaha
sağ çıkmayıp açlıktan ölen insanların
sayısı çoktu. Belediyenin kokmuş olduğu
için el koyup toprağa gömdüğü etleri
yiyenler hatta salhanede (mezbahanede)
kesilen koyunların kanlarını dilleriyle
yalayanların sayısı çoğalmıştı. Ordu
komutanlığı, belediyeye gönderdiği emirde halka haftada iki gün ve her yaşa göre
değişik miktarda et yedirilmesini bildiriyordu. Bu işi de belediyenin yapması
gerektiğini belirtiyordu. Anadolu’nun
ortasında yüzyıllarca ticaret merkezi olan,
alışverişin yoğun olduğu Kayseri’de ticaret felce uğramıştı. Kayseri’nin ticaret ve
zanaatçılığına büyük katkısı olan Ermeni-
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Ermeni-Fransız Cephesi’ne karşı gönüllü olarak savaşmak için güneye giden
ilk Kayserili Kuva-yı Milliye müfrezesinin uğurlanışı-1920 (Önder, KBT, s. 198)

lerin tehcir edilmeleri sebebiyle durum
daha da kötüleşti. Şehrin ortasındaki
Kapalı Çarşı dükkânları gün geçtikçe sessizleşmiş ve tahta kepenkleri çoğu zaman
çekiliydi. Bazı dükkânların kepenkleri
bile yoktu. Günbegün durum daha da
kötüye gidiyor ve 1921 yılına gelindiğinde
ise kepenkleri olmayan dükkânların
çoğuna hayvan bağlanıyordu.
Tehcirden dönen Ermenilere evleri geri
verilince Türk muhacir ve mültecileri
açıkta kalmışlardı. Oturdukları evlerden
çıkartılan Türkler, evsiz barksız kalıyor;
sanat, ticaret ve kurdukları iş düzenleri
dağılıyor, servetlerini kaybediyorlardı.
Bu yokluk ve sefalet nedeni başta olmak
üzere memleketlerine geri dönerken
yakalandıkları hastalıklar, sefillikler
yüzünden de 300.000 Türk ölmüştü.
Askerlerimizin büyük bir kısmı Galiçya,
Çanakkale, Irak ve Kafkasya cephelerinde şehit düşmüş, az bir kısmı da yuvasına
dönmüştü. Dönenler, ailelerini yokluk ve
sefalet içinde buldular. Sanat ve ticaretin
felce uğraması sebebiyle çalışacak iş de
yoktu.
Tehcir olayı, Türk muhacereti, asker
kaçakları, eşkıyalık ve soygunculuk olayları nedeniyle şehir ve kazalarında büyük
kargaşalık yaşanıyordu.
İngiliz Yüksek Komiserliği, Sadrazama
yazdığı 24 Şubat 1919 tarihli mektupta,
Kayseri mutasarrıfının “derhâl” değiştirilerek yerine davranışlarıyla İngiliz Hükümeti’nin isteklerini yerine getirecek biri-

sinin atanmasını istedi. Babıâli, 26 Martta İngilizlere verdiği cevapta, sırf Kayseri
mutasarrıfının değil, Kayseri’nin bağlı
olduğu Ankara valisinin bile tehcirden
sonra geri dönenlere iyi davranmadığından dolayı görevden alındığını bildirdi.
Kayseri’de bu olumsuzluklar yaşanırken
Ermenilerin şikâyeti üzerine 10 Nisan
1919’da Yozgat Mutasarrıf Vekili Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey idam edildi.
Bu ağır ve sıkıcı günler içerisinde İstanbul Hükümeti’nin bir başka tazyik hareketi daha başladı. Kayseri’de Ermenilerle
mücadeleyi yürüten şehrin ileri gelen
tüccar ve İttihatçı iş adamlarını gizlice
İstanbul’a, Divan-ı Harbe istedi. Mutasarrıf, Kayseri’de şubesi bulunan İttihat
ve Terakki Kulübünü kapattı.
Kayseri’nin güneyinde bulunan Haçın
(Saimbeyli), Ermenilerin müstahkem
kalesi durumuna gelmiş ve Türklere karşı
her türlü zulüm ve kötülüğü açıktan açığa
yapıyorlardı. Bu olumsuzluklar ülkede
olmamış gibi kentte Amerikalılar ve
Fransızlardan başka İstanbul’dan İngiliz
Muhipleri Cemiyetinin propagandaları
için bildiriler dağıtılıyordu. Propagandanın Kayseri’de etkisi olmuyor, bildiriler
yırtılıp atılıyor ve yazanlara lanetler okunuyordu.
Ermenilerin Haçın ve çevresinde Fransızların himayesi altında gösterdikleri
taşkın hareketler, özellikle de Develi’de
tepki uyandırmaya başladı. Develi’de
“Cemaat-i İslamiye”, İzmir’de “Müdafaa-i
Hukuk-ı Osmaniye”, Konya’da “Redd-i
İlhak” adıyla cemiyetlerin kurulması
Kayseri’ye ilham kaynağı oldu. Kayseri’
de harpten dönen ihtiyat zabitleri (yedek
subay) memleketin bu durumundan en
çok etkilenen ve üzüntü duyan genç sınıfıydı. Bunlar kendi aralarında “İhtiyat
Zabitanı Teavün Cemiyeti*” adı altında
bir cemiyet kurdular. Bu cemiyetin elliye
yakın üyesi vardı. Cemiyetin adından da
anlaşılacağı gibi ilk kurulduğunda yardım
cemiyeti şeklinde çalışmalarına başladı.
Kiçi Kapı yani Küçükkapı’da merkezi
bulunan bu cemiyette sık sık toplantılar
yapılır, memleket meseleleri görüşülürdü. Cemiyet, Kayseri’de çok yönlü bir
faaliyet içerisindeydi.
Mustafa Kemal Paşa, Yakup Şevki Paşa’-
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nın komutası altında bulunmuş olan
Doğu Anadolu’daki 9. Ordu’nun müfettişliği komutasına getirildi. Onun görevi,
gönderileceği bölgede asayişi sağlamaktı.
Daha sonra Samsun’da, Dokuzuncu
Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne çekilen 22
Mayıs 1919 tarihli telgrafta, Maraş ve
Kayseri’nin de onun emrine verildiği bildirilmişti. Kayseri bu tarihten itibaren
Mustafa Kemal Paşa’nın emri altında
bulundu.
Yunanlılar, “Megala Idea” (Büyük Fikir)
idealini gerçekleştirmek için 15 Mayıs
1919’da İzmir’i işgal ettiler. Kayseri Belediye Başkanı Rıfat Bey, Meclis-i Umumi,
Meclis-i İdare ve Ticaret Odaları temsilcileri ve müftü imzasıyla İtilaf Devletleri
temsilcilerine tarihsiz- protesto telgrafı
çekti. Kayseri’de, İzmir’in işgali üzerine
açık hava mitingi yapılması kararlaştırıldı. Fakat Mutasarrıf Ali Ulvi Bey* açık
hava mitingine izin vermedi. Bunun üzerine Kiçi Kapı*’da “Aynalı Gazino” denilen, ara sıra temsillerin verildiği, toplantıların yapıldığı ve şehrin tek sahnesi olan
yerde, kapalı bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bu toplantı İhtiyat Zabitanı
Cemiyeti tarafından tertiplendi. Bu toplantı, Millî Mücadele’ye katılma bakımından yapılan miting amaçlı ilk toplantıdır.
23 Temmuz 1919’da, Şarkî Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Doğu
illeri murahhasları Erzurum’da toplandı.
İlk gün Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı seçildi. Kongre, “Millî Misak” olarak
bilinen demecin ilk nüshasını hazırladı.
Kongreye Kayseri, murahhas göndermemişti. Çünkü kongre doğu illerini kapsıyordu.
Erzurum Kongresi’nden sonra ikinci
önemli bir kongrenin Sivas’ta yapılacağı
ve memleketin her tarafından gelen
murahhasların bu kongreye katılacağı
haberi Kayseri’de duyuldu. Delege seçimi
için toplantı, İçerişar Mahallesi’nde Taşcızade Mehmet Bey’in evinde gizli olarak
yapıldı. Kâtipzade Nuh Naci (Yazgan*) ile
Ahmet Hilmi (Kalaç*) Bey’in Kayseri delegesi olarak Sivas’a gitmelerine karar verildi. Daha sonra İmamzade Ömer Mümtaz
Bey* de Sivas’a gitmeye karar verdi. Böylece üç delege tamamlanmış oldu. Kongre-
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Millî Mücadele’de cepheye cephane taşıyan kadın ve çocuklardan oluşan
kağnı müfrezesi-1922 (Tuzcu- Talas)

ye geç gittikleri için Mustafa Kemal Paşa,
delegelere ilk olarak şunu sordu: “Kongreye niçin geç geldiniz? Yoksa mutasarrıf mı
sizi engelledi?” (Çünkü Mustafa Kemal, o
günlerde Kayseri mutasarrıfının Millî
Harekete karşı olduğunu biliyordu.)
“Hayır, paşam! Mutasarrıf müessir olacak
birisi değildir. Ancak Kayserililer, mühim
bir konuda karar verirken itidalle davranan ve her türlü sonuçları hesaplayarak
harekete geçen bir karaktere sahip olduklarından, bu meselede de düşünüp taşındıktan sonra karar aldık.” dediler. Ve şunu
eklediler: “Kayseri bundan böyle sizin
safınızda ve emrinizde vatani vazifesini
yapacaktır.” Kayseri delegeleri, Mustafa
Kemal’den aldıkları direktiflerle Kayseri’ye döner dönmez, zaman geçirmeden sıkı
bir çalışma içine girdiler. İlk iş olarak
memlekette az çok söz sahibi olanları bir
toplantıya çağırdılar. Bu toplantı Ahmet
Paşa İlkokulu binasında gizli olmamak
kaydıyla yapıldı. Toplantıda hazır bulunanların ittifakıyla Kayseri’de Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin bir şubesinin açılmasına kara verildi. Toplantıda gizli oyla
idare heyeti seçimi yapıldı. Başkanlığa 8
Eylül 1911 yılından 2 Nisan 1919 yılına
kadar Kayseri müftülüğü yapmış olan
Müftü Ahmet Remzi Efendi getirildi. İdare
heyetine seçilenlerden bazıları: Nuh Naci
Bey, Ahmet Hilmi, Mazhar Karakaya,
Faik Seler, Mustafa Ağırnaslı, Uşakî
Osman vs. Böylece cemiyet kurulmuş
oldu.
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Sakarya Savaşı’nın kazanılması için Kayseri Belediyesinin önünde yapılan miting ve dua
24 Temmuz 1921 (Tuzcu- Talas)

Bu dönemde Kayseri’de kurulan Millî
Mücadele’ye yönelik cemiyetler İhtiyat
Zabitanı Teavün Cemiyeti, Anadolu
Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti,
Redd-i İlhak ve M. Kemal’in direktifleriyle Kayseri’de kurulan Adana Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleridir.
Kayseri’de bu teşkilatlanma çalışmaları
olurken 30 Ekim 1919’da Maraş, Fransızlar tarafından işgal edildi. Yurdun her
tarafında olduğu gibi Kayseri, Develi ve
Bünyan’da da işgali kınayan birer miting
yapıldı, protesto telgrafı çekildi. At Meydanı’nda toplanan heyecanlı halka hitap
eden hatipler, kürsü yerine vatanın kurtuluşunda sembol olacak kağnı üzerine
çıkarak nutuklarını söylediler. Düşmana
lanetler yağdırdılar.
Millî Mücadele yılları içerisinde basın
önemli bir yer tutar. Adana’ya Doğru,
Misak-ı Millî, Anadolu’da Ortodoksluk
Sadası, Yeni Gün ve Sebilürreşat gazeteleri Kayseri’de yayın hayatını devam ettirerek vatanın kurtuluşu için üzerlerine
düşen millî basın hüviyetini korudular.
Sivas Kongresi’nden sonra Mustafa
Kemal Paşa, Rauf (Orbay), Büyükelçi
Ahmet Rasim, Vali Mazhar Müfit
(Kansu), Hakkı Behiç Beyler ve diğer
çalışma arkadaşlarından oluşan Heyet-i

Temsiliye, Sivas’tan Ankara’ya 18 Aralık
1919 perşembe günü sabah saat 9’da
hareket etti.
Heyet-i Temsiliye’yi Askerlik Kalem
Reisi Emrullah, Mutasarrıf Vekili Muhasebeci Abidin, Kayseri Milletvekili Rıfat
Çalıka, Belediye Başkanı Nakibzade
Ahmet, Lâle’nin üst başında karşıladılar.
200 kadar atlı Barsama, 300 kadar atlı
ve memleketin ileri gelenleri Kumarlı*
köyü önünde memleketin kurtarıcısı olacak misafirleri karşıladılar. 19 Aralık 1919
günü akşamüzeri kente girdiler. Şehre
girilecek yerden Hükümet Dairesi’ne
kadar sokaklar al bayraklarla süslenmişti.
Evlerin damları kadın, kız, çoluk çocuk
ile hıncahınç doluydu. Hava soğuk olmasına rağmen karşılama töreninde, o
zamana kadar Kayseri’de görülmemiş
bir kalabalık vardı. On binlerce halkın
arasında şehre girdiler. Belediye’ye kadar
yaya yürüdüler. Belediye önünde toplanmış olan halk, tezahüratta bulunuyordu.
Halkın coşkun tezahüratından memnun
olan Mustafa Kemal Paşa, Belediye balkonundan, “Zahmet çektiniz. Teşekkür
ederim.” sözleriyle halkı selamladı. Ertesi
gün, Heyet-i Temsiliye üyeleri, toplanan
misafirler hep beraber Hükümet ve
Belediye’yi ziyaret ettiler. Belediye’de
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kendilerini tebrik etmeye gelen çok sayıdaki memleketin ileri gelenlerini gruplar
hâlinde kabul ederek görüşmeler yaptılar. Mustafa Kemal Paşa, halkla ve bilhassa ulema ile toplu bir hâlde görüşmek
istediğinden başta Kızıklı Hacı Kasım
Efendi olduğu hâlde, ilmiye sınıfının ileri
gelenleri, tüccar ve esnaftan bazıları,
Raşit Efendi Kütüphanesi’nde toplandılar. Kütüphaneye gelen Mustafa Kemal
Paşa, hocaların ve diğerlerinin ayrı ayrı
ellerini sıkarak iltifatta bulundu. Memleketin içine düştüğü bu kötü durumdan
ancak birlik beraberlik içerisinde, milletçe kurtulunacağını söyledi ve yardımlarını istedi. Toplantıda bulunanlar, gerekeni
yapacaklarını ve kendilerini destekleyeceklerini bildirdiler.
Heyet-i Temsiliye, Anadolu Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetini ziyaret ettikten sonra
İhtiyat Zabitanı Cemiyetine geldi. Cemiyetin yaptığı çalışmaları yakından gören
Mustafa Kemal Paşa: “Arkadaşlar! Sizlerle arkadaşlığımız cephelerde, necip milletimizin şeref ve istiklalini kurtarmak
davası uğruna teessüs etmiştir. Bu arkadaşlık, uğrunda çarpışılan dava kadar
asil, necip ve binaenaleyh itimada layıktır. Şeref ve istikbalimizi korumak için
yeniden mücadeleye atılırken en başta
sizin arkadaşlığınıza ve vatan aşkınıza
güveniyorum. Kayserili İhtiyat Zabitanı
arkadaşlarımın istiklal mücadelesi uğruna yaptıklarından ve yapmak istediklerinden tamamen ve memnuniyetle
haberdar bulunuyorum. Vatan ve istiklal
davasının size vereceği yeni vazifeler için
hazır olduğunuzu biliyorum.” demesi
üzerine salonu dolduran gençler hep bir
ağızdan, “ Hazırız, Paşam! Emrinizdeyiz!
Canımızla, kanımızla sizinle beraberiz!..”
dediler. Bina önünde bir de fotoğraf çektirdiler.
Küçük ve mütevazı bir binası olan bu
cemiyetten ayrıldılar. Kayseri’de bulunan
bütün okulları da ayrı ayrı ziyaret ettiler.
Ermeni cemaatine ait okulları da ziyaret
ettikten sonra Kayseri’yi terk etmek üzere
olan Ermeni cemaati papazı ile de görüştüler. 21 Aralık 1919, Pazar sabahı Heyet-i
Temsiliyeyi coşkuyla karşılayan Kayseri
halkı, uğurlamak için de aynı coşkuyla
Saat Kulesi Meydanı’nı doldurmuştu.
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Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
binasının önünde muazzam bir merasim
yapıldı. Heyet, Kayseri süvarileriyle beraber kentten ayrıldı. Süvariler, Kırşehir
atlılarına Toparlı’da misafirleri teslim
ettiler. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliye namına, Kayseri halkından memnuniyetlerini belirten
tarihî bir beyanname yayınladı.
12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanacak
olan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için
Aralık 1919’da iki dereceli olarak yapılan
seçimde Kayseri iki mebus çıkarabiliyordu. Kayseri mebusluğunu, Belediye Reisi
Rifat Çalıka ve Ahmet Remzi Efendi
kazandı. Fakat bir müddet sonra mebusluktan istifa eden Remzi Efendi’nin yerine, yapılan ikinci seçimde Ahmet Hilmi
(Kalaç) Bey mebus oldu. Ahmet Hilmi
Bey, 1920 yılından 1946’ya kadar Kayseri
milletvekili olarak Meclis’te kaldı.
İtilaf Devletleri, 16 Mart 1920’de
İstanbul’u resmen işgal etti. İstanbul’un
işgali üzerine yurdun birçok yerinde
mitingler yapıldı, protesto telgrafları
çekildi. Kayseri de bu duruma sessiz
kalamazdı. Yapılan tecavüz ve işgal, İtilaf
Devletleri Siyasi Temsilcileri ve Meclis-i
Mebusanları ile tarafsız devletler nezdinde protesto edildi.
Telgraf, Antalya’daki İtalya siyasi temsilcisi vasıtasıyla İstanbul’daki Fransa,
İngiltere, İtalya siyasi temsilcilerine;
İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç Hükümetleri Dışişleri Bakanları vasıtasıyla da

Millî Mücadele’de cephedeki askerler için giyecek diken, örgü ören Kayserili bir
grup hanım, sonbahar - 1921 (Tuzcu- Talas)
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Millî Mücadele’de cepheye silah, cephane ve diğer teçhizatı taşıyan Kayseri otomobilli ulaştırma müfrezesi-Ekim 1922
(Tuzcu- Talas)

İtilaf Devletleri Meclis-i Mebusanlarına
gönderilmiştir.
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Müftü Ahmet Remzi Efendi (Akgöztürk/Gözüak*), Kayseri Müftüsü Nuh,
Belediye Reisi Ahmet ve Ziraat ve Ticaret
Odasından Nafız (Soysal) imzası ile bir
sureti de Ankara’da Heyet-i Temsiliye’ye
gönderilen bu telgrafta, Osmanlı Devleti’nin paylaşılmak istenmesi şiddetle reddedilerek şöyle deniliyordu: “İstanbul ve
resmî makamların İtilaf Devletleri tarafından resmen ve cebren işgal edildiği
uğursuz haberi alındı. Yapılan tecavüzün
Osmanlı hâkimiyetinden ziyade yirmi
asırlık medeniyet ve insaniyetin meydana
getirdiği hürriyet ve vatanperverlik esaslarına bir darbe teşkil edeceği gibi,
Osmanlı milletinin istiklal ve varlığını
korumak hususundaki azim ve imanına
katiyen bir tesir göstermeyeceği, olsa olsa
medeni milletlerin şu tecavüzü kabul
etmekle, büyük bir tarihî mesuliyetin altına girmiş olacakları şüphesizdir. Bu gün
üç yüz milyon Müslümanın ilahi dayanağı olan ve altı yüz senelik şanlı bir maziye
sahip bulunan Osmanlı Hükümeti’nin
taksimi cihetine gidilmesini bütün mevcudiyetimizle reddederiz. Adaletin sağlanmasına delalet edilmesini ‘Hükûmet-i
Muazzam’larının insaniyet ve medeniyetten ayrılması lazım gelen ‘uluvv-i himmetlerinden bekleriz.”
Bu protesto telgrafının gönderilmesinden sonra 27.03.1920 tarihinde Atpazarı

semtinde, yirmi bin kişinin katıldığı bir
miting yapılarak işgal hareketi protesto
edildi. Mitingin sonunda “Müdafaa-i
Hukuk Reisi Osman, Müftü Ahmet ve
tüccardan Hacı Ahmet” imzasıyla çeşitli
makamlara 29 Mart 1920 tarihli protesto
telgrafı gönderildi. Bir sureti de Heyet-i
Temsiliye’ye gönderilen bu telgrafta şunlar denilmektedir: “Mütareke şartlarına
ve yüksek meclisin kararları hilafına üç
yüz milyon Müslümanın ‘Daru’l-Hilafet’
olan İstanbul’un İngilizler tarafından
sebepsiz yere işgal edilerek umumi müessese ile dairelere el koyup bayraklarını
astıklarını ve Meclis-i Mebusan azalarımızı da tevkif ettikleri müessif haberini
aldık. Kainatta emsali görülmeyen işbu
müstebit harekete büyük devletlerce izin
verilmeyeceği gibi, büyük devletlere her
veçhile açıkladığımız üzücü hadiseyi
yirmi bin nüfus ile akdedilen mitingde
protesto ederiz. Haklarımızın geri verilmesi için yüksek medeniyet ve adalete
bağlı olan devletlerinizin tavassut ve insaniyetperverliklerinden istirham ederiz.”
18 Mart 1920’de çalışmalarına ara vermiş
olan son Osmanlı Mebusan Meclisi,
Padişah’ın iradesi ile en geç dört ay içinde yeni seçimlerin yapılması kaydıyla 4
Nisan 1920’de feshedildi. Bunun üzerine
Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yeni bir
meclis için seçim yapılmasını istedi. 23
Nisan’da Büyük Millet Meclisi olarak
tanınan bir Murahhaslar Heyeti Ankara’da toplandı. İstanbul Meclisinden, Anka-
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Millî Mücadele’de Talaslı Yedek Üsteğmen Ömer Azmi (Atasoy) ve diğer subaylar emri altındaki askerlerle istirahat sırasındaAğustos 1922 (Tuzcu- Talas)

ra’ya Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan Ahmet Hilmi Bey ve Rıfat
Bey’den başka Kayseri’den katılan
mebusların adları şunlardı: Âlim Efendi
(müderris), Osman Bey, Ahmet Remzi
(din bilgini) ve Sabit Bey (eşraftan).
Bu arada fetvalar savaşı başlamıştı. Padişah, elinde en etkili makam olan “Fetva
Makamı”nı bu sefer Millî Hükümete
karşı kullandı. 11 Nisan 1920’de Şeyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi,
Halife’nin emri üzerine asilerin öldürülmesinin dinî bir vazife olduğunu bildiren
bir fetva çıkardı. Fetvalar, düşman uçaklarıyla Anadolu’ya atılıyor, savaş gemileriyle de kıyılara dağıtılıyordu.
Ankara da bunu önlemeye çalışıyordu.
Silaha aynı silahla karşı koymak gerekiyordu. İşin ta başından beri din faktörünü göz önünde tutan Mustafa Kemal
Paşa, ordu ile halk arasındaki teması,
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin başkanlığına getirilen ulema sayesinde yapıyordu. Kayseri’de de durum böyleydi. 152 müftünün onayladığı, Anadolu’da verilen bu fetvayı Kayseri Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü
Ahmet Remzi Efendi ve Bünyanlı Mehmet Alîm Efendi ve Develi Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı
“Kara Müftü” adı ile bilinen Numan
Cebeci* Efendi imzaladılar.
“Ankara’da bir meclisin toplanmasının
Padişahın isteklerine ve yasalara aykırı
olduğunu...” ileri süren Çapanoğulları

tarafından Yozgat ve çevresinde ayaklanma başlatıldı. Çapanoğullarından birinin
Boğazlıyan’a kadar geldiği haberinin
alınması üzerine hemen İbrahim Safa
Efendi’nin idaresinde gönüllülerden oluşan üç taburluk “İntikam Alayı*” kuruldu.
İsyancılardan Yozgat kurtarılınca Kayseri müfrezesi zayiat vermeden geri döndü.
Yozgat isyanının bastırılması dışında,
Kayserili Hasan Efe emrine 50 kadar
gönüllüden oluşan bir müfreze ile Bolu
isyanını bastırmak için bu sefer de Kayseri’den Bolu’ya hareket etti. Kayseri İntikam Alayına İncesu, Bünyan ve Develi
birer bölükle katıldı. 200 kadar silahlı
atlıdan meydana gelen İntikam Alayı,
Saat Kulesi Meydanı’nda yapılan konuşma ve duadan sonra Haçın’a (Saimbeyli)
hareket etti.
Haçın 15/16 Ekim gecesi Türkler tarafından ele geçirildi. Asiler cezasını buldu.
Alay Kayseri’ye geri döndü.
Yunan Ordusu’nun da Polatlı’ya kadar
ilerlemesi sonucu Ordu, serbest hareket
yapamayacak, istediği şekilde manevra
ve hatlar çizemeyecekti. Bunun için
Meclis’in Ankara’dan daha doğuya taşınması gerekiyordu. 23 Temmuz 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptığı gizli oturumda bu konuyu derinlemesine tartışmaya açmıştır. İlk oturumda
Millî Savunma Vekili Fevzi Paşa tıraşı
uzamış, toz içinde, yorgun yüzü ile Meclis kürsüsüne çıkarak tarihî günler yaşandığını, büyük kayıplara uğranıldığını,
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Sakarya Savaşı sonrası esir alınan Yunan Askerleri Kayseri’de-Ekim 1922
(Tuzcu- Talas)

ordunun en uygun mevziye çekildiğini
bildirdi. Batı Cephesi hakkında verdiği
genişçe bilgiden sonra Kayseri’nin başkent olması için de şunları söyledi:
“Heyet-i Vekile yaptığı müzakeratta Kayseri’yi münasip görmüştür. Kayseri,
malumuâliniz, Anadolu’nun göbeği
addolunur. Konya’ya yakındır. Adana’ya
yakındır. Otomobil yolları üzerindedir.
Orada barınacak emlak (evler) de vardır.
Hükümetin orada tesisini, ordunun
harekâtı nokta-i nazarından, daha emin
addediyoruz.” 31 Temmuz 1921 tarihli
gizli oturumda Meclisin Kayseri’ye taşınmasına karar verildi.
Kayseri’ye göç kafileler hâlinde ulaşmaya başladı. İlk iş olarak Kayseri’de hemen
bir meclis binası hazırlamak gerekiyordu.
Buna da en uygun bina Kayseri Sultanisi
(bugünkü Kayseri Lisesi) binası idi. Tahtadan bir meclis kürsüsü yapıldı ve üzerine “Türkiye Büyük Millet Meclisi” levhası asıldı.
Yine Kayseri’ye göç edenlerin arasında
Yenigün gazetesi ve haftalık Sebilürreşâd
gazetesi de vardı. Halkın kulağı Batı Cephesi’ndeydi. Savaş cephede şiddetiyle
devam ediyordu. Halk cephedeki durumu öğrenmek için sabahın erken saatlerinde Belediye’nin önünde veya Saat
Kulesi Meydanı’nda diğer bir adı At Meydanı’nda toplanıyordu. 29 Ağustos
1921’de Saat Kulesi Meydanı’nda binlerce halkın katılmasıyla büyük bir miting
yapıldı. Nihayet Sakarya Zaferi bütün
yurtta sevgi ve coşkuyla karşılandı. 13

Eylül 1921 günü öğleden sonra
Belediye’nin önünde okunan telgrafla
Sakarya Zaferi duyuruldu. Halk bu büyük
zaferin sevinciyle dükkânlarını kapattı.
Her yere bayraklar asıldı. Sokaklara
davullar ve zurnalar çıktı. Şehrin her tarafından halk, Saat Kulesi Meydanı’na oluk
oluk akın etmeye başladı. Saat iki sıralarıydı ki meydan hıncahınç insanla dolmuştu. Genel sevinç herkesin yüzünden
okunuyordu. Yine tekbir sesleri meydanı
çınlatıyor, halaylar tutuluyordu. Meydanlarda mitingler yapılırken camilerde de
cuma günleri hatipler memleketin durumu hakkında hutbeler okuyordu. Elbette
bu da halkın üzerinde büyük tesir bırakıyordu. O sırada Kayseri’de bulunan
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey “Anadolu’nun Büyük Mukaddes Cihadı” başlıklı
hutbeyi Cami-i Kebir’de okudu. Bu hutbe
12 sayfa olarak 24 Eylül 1920 tarihli
Sebilürreşâd gazetesi tarafından yayımlandı.
Kayseri’ye göç edenler arasında Ankara
Muallime ve Muallimler Derneği idare
heyeti ve üyeleri de vardı. Derneklerinin
merkezi İstanbul’da bulunmaktaydı.
Ankara Sultanisi öğrencileri Kayseri’ye
taşınınca okulun öğretmenleri de beraberce taşınmışlardı. Öğretmenler, Kayseri’de bir toplantı yapmayı düşündüler.
Toplantıda Ankara Derneği İdare Heyetinin durumu görüşülecek ve ayrıca Kayseri’de bir derneğin kurulmasına karar
verilecekti. Toplantının yapılacağını
bütün Kayseri öğretmenlerine duyurdular. 16 Eylül 1921’de Muallime ve Muallimler Derneğine kayıtlı bulunan Kayseri’deki öğretmenlerle, Kayseri Öğretmenleri “Dâru’l-Edeb” binasında toplandılar. Birlik heyeti başkanlığa, Mazhar
Müfit (Kansu) Bey’i getirdi ve toplantı
açıldı. Toplantıda, Kayseri’de bir derneğin kurulması gereklidir, bunun için de
yeter derecede üye vardır, denildi. Bunun
üzerine yeni bir derneğin kurulmasına ve
yeni bir idare heyetinin seçilmesine karar
verildi. Dernek kuruldu.
Kayseri’yi ilgilendiren önemli gelişmelerden birisi de Türkiye Büyük Millet
Meclisi kararıyla Kayseri, Yozgat ve Kırşehir havalisinde çalışmalarını sürdürecek olan beş numaralı “İstiklal
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Mahkemesi”nin Kayseri’de kurulmasıdır.
Batı cephelerinde kanlı çarpışmalar olurken elbette cepheye gerekli yardımın
zamanında ve yeterince yetiştirilmesi
gerekiyordu. Doğudan Ankara yönüne
cephane ve erzakın gitmesi için kullanılan
yollardan birisi Erzincan - Sivas - Şarkışla
- Sultanhanı - Kayseri, Kayseri’den; bir
kısmı Kırşehir – Kuruköprü; diğer kısmı
da Ulukışla - Karaman - Konya - Sarayönü - Polatlı yoluydu. 1921 yılında Ankara Kayseri üzerinden Adana bölgesine giden
bir şose bulunuyordu. Kayseri, Maraş
yoluyla da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlanıyordu. 28 Kasım 1920’de
Genelkurmay Başkanlığı bir emir yayımlayarak Kayseri’de bir Menzil Hat Komutanlığı kurdu. 10 Ocak 1921 tarihinde Millî
Savunma Bakanlığına bağlı olmak üzere
Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğü
kuruldu. Genel Müdürlüğe bağlı Kayseri
Menzil Bölge Müfettişliği kuruldu. Müfettişlik, Kayseri-Kırşehir, Kayseri-Ulukışla
hatları üzerinde sevkiyat ve nakliyat işleriyle uğraşıyordu. Müfettişliğe bağlı, Menzil ve Nokta Ambarlı Konak Komutanlıkları da Ulukışla, Niğde, Kayseri, Hacıbektaş, Kırşehir Köprüköy’de kuruldu. Gerek
içeriden ve gerekse Müttefik Devletlerden
tedarik olunan silah ve cephanenin nitelikleri bakımından birbirlerine uygun
değillerdi. Kısa bir zamanda bu uygunluğu
sağlayacak atölyeler kurularak buralarda
verim 20 katına çıkarıldı. Kayseri’de de
onarım ve ıslaha hız verildi. Sakarya
Savaşı’nda birliklerin cephane istekleri
üzerine Kayseri’den çıkan 2000 tüfeğin
cepheye gönderilmesine karar verildi.
Millî Savunma Bakanlığı ordunun giyecek
ihtiyacını karşılamak için de Nisan 1921’de
Kayseri Askerî Mensucat Fabrikası’nı
kurdu. Orduya elbise dikilmesi için Kayseri Askerî Mensucat Fabrikası’nda elbise
dikimine hız verildi. Çünkü ordu, ihtiyacının bir kısmını satın almak yoluyla, bir
kısmını da yardımlar yoluyla karşılıyordu.
Bu yıllarda fabrika olarak Kayseri’de askeriyeye ait “güherçile”, “mensucat”,
“imalat-ı harbiyye” ile Bünyan’da tüccara
ait bir dokuma fabrikası vardı. Heyet-i
Temsiliye üyesi olan Mazhar Müfit
(Kansu), Kayseri’de görevli bulunurken
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Millî Mücadele’de Kayseri Talas’ta oluşturulan esir kampında Yunanlı esir
komutanlar, (Soldan) General Dimiras, General Trikopis, Esir Kampı Komutanı
Kurmay Albay Adnan Bey, General Diyonis, Kamp Güvenlik Komutanı Yzb.
Emin Bey- Haziran ortaları, 1923 (Tuzcu- Talas)

“Batı cephesi için Kayseri’den Ulukışla’ya
kadar götürmek üzere hazırlanan silah ve
cephane kafilesinin başına silahlı ve
kadınlardan oluşmuş bir müfreze koyduklarını, bu kafilenin Niğde’ye yakın bir
yerde geceyi geçirmek üzere dinlenirken
silah ve cephaneyi ele geçirmek isteyen
eşkıyanın saldırısına uğradığını fakat kadın
müfrezesinin silahla karşılık vermesi üzerine çarpışmanın saatlerce sürdüğünü,
sonunda eşkıyanın kaçmaya mecbur
olduğunu” belirtmiştir. İki saatlik bir yoldan, sıcağın altında bastonuna yaslanarak
şehre yürümeye çalışan ‘Gülsüm’ teyzeye
Mazhar Müfit nereye gittiğini sorduğunda,
“Nereye olacak oğul? Kızımın çeyizinden
şu donları, şu gömlekleri Kayseri’ye götürüyorum. Ben şehit anasıyım. Fakat diğer
askerler de evladımdır. Onlara “Çam sakızı çoban armağanı” olarak vereceğim.
Giysinler de dinimize, ülkemize saldıran
düşmana saldırsınlar, vursunlar!” diyordu.
Yine Kayseri’den Ankara’ya kadar götürülen erzak ve giyecek kafilelerinin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bilinmektedir. Gecikmeden Anadolu Kadınları
Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin bir şubesini
Kayseri’de açan yine Kayseri kadınlarıdır.
Şimdiki Kapalı Çarşı’nın içinde “Kadınlar
Çarşısı” olarak bilinen çarşı hakikaten
kadınlara aitti. Kadınlar, çarşıdaki
dükkânları çalıştırarak bir şeyler satıyorlardı. Genellikle çeyiz ve sandıklarından
çıkardıkları eşyaları ve kendi elleriyle
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dokudukları halı ve kilimleri orada satarak
geçimlerini sağlıyorlardı.
Millî Mücadele yıllarında hastane, nekahathane ve yetişmiş eleman yeterli değildi. 1920 yılında Kayseri’de 100 yataklı
bir hastane hizmete açıldı. Sakarya
Muharebelerinde Ankara’nın mevcut
hasta yatak sayısı artırılınca Kayseri’de
de seyyar bir hastane kuruldu. Cephedeki
savaşın uzaması sonucunda 1921 Aralık
ayında Kayseri`deki yatak sayısı 500`e
çıkarıldı. 1922 yılında ise yatak sayısında
büyük bir artış olmuş, 500 yataktan
1000 yatağa çıkarılmıştı. Buna ilaveten
bir de revir açıldı. Merkezde eczane olarak iki resmî, üç özel eczane vardı. Resmî
eczaneler Belediye Eczanesi ve Memleket Hastanesi’nin resmî eczanesiydi.
Özel eczaneler ise Şifa, Erciyes ve
Mardiyân Eczaneleriydi. Ecza deposu
olarak Anadolu Tıp Eczanesi, Dırazzadeler ve Vatan Ecza Depoları bulunuyordu.
Develi merkezde özel eczane ile İncesu’da hükümet tabibine ait bir eczane mevcuttur. Bünyan’da eczane yoktu. Kaza ve
kasabalardaki dispanserler, tahsisat noksanından, geçici olarak kapatılmıştı.
Merkez livada, Memleket Hastanesi içerisinde bir Frengi Dispanseri mevcuttu.
İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti
arasında “Fetvalar” mücadelesinden
sonra ikinci bir mücadele daha başladı ki
bu da İstanbul’daki Fener Patrikhanesi
ile önceden ona bağlıyken ayrılarak ve
bağımsızlığını ilan ederek Kayseri’de
kurulan “Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi” arasındaki savaştır. Fener Patrikhanesi ne İstanbul ne de Ankara Hükümetini desteklemesine ve Yunanistan’dan yana tutum ve tavır içerisine girmesine karşın “Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi” Ankara Hükümeti’nin yanında
yer alıyordu.
Ankara Hükümeti gerek Anadolu’daki
Müslüman ulemanın ve gerekse Türk
Ortodoksların desteğini arkasına almakla
kendisini daha güvende sayıyordu. Gerek
1915’te 45.036 Ermeni’nin tehciriyle
gerek 1923’te 26.980 Ortodoks Türk’ün,
624 Rum Protestanın Kayseri’den
Yunanistan’a göç ettirilmesi Kayseri’nin
hem kültürel ve hem de ekonomik tarihi
açısından önemli bir hadisedir.

Millî Mücadele’de miting meydanları,
camiler ve Ortodoks Türklere ait kiliseler
halkı birleştirmede, tek vücut olmada çok
önemli görevler yapmıştır. Sakarya Zaferi için Kayseri meydanlarında mitingler
yapılır, ateşli nutuklar söylenirken camilerde ve Türk Ortodokslara ait Kayseri
Aya Nikola Kilisesi’nde de dualar ediliyordu.
Ermenilerin emperyalist ülkelerin kışkırtmasına aldanmalarına rağmen Türk
Ortodokslarının Millî Mücadele’nin
yanında yer alması ve bu olumlu tutumu
Kayserililer tarafından alkışla karşılanmıştır. Türk Ortodoksları Kayseri’de bir
kongre için toplandı. Kongrenin amacı
Millî Mücadele’nin yanında yer almaktı.
Kayseri, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden Kongre’ye gelen misafirlere her türlü
yardımı göstererek ve Millî Kongreler
arasında yer alması gereken “Umum
Anadolu Türk Ortodoksları Kilise
Kongresi”nin gerçekleşmesini sağlayarak
kongre şehri unvanını hak etmiştir. Biz
bu millî nitelikli kongrenin Kayseri’de
gerçekleşmesinden dolayı bu kongreye,
“Kayseri Kongresi” adını vermeyi uygun
bulmaktayız. Millî Mücadele zaferle
sonuçlanınca şehit sayıları gündeme
geldi. Çeşitli illerdeki şehit sayısıyla Kayseri’yi karşılaştıracak olursak Edirne 24
kişi, Çanakkale 105, Balıkesir 59, İzmir
68, Manisa 29, Sakarya 351, Denizli 386,
Antalya 716, Erzurum 117, Kastamonu
484, Ankara 211, Gaziantep 40, Kayseri
merkez 393, kazası Bünyan 26, Develi
113, İncesu 20, Tavlusun köyünden 48
kişidir. Kayseri’den toplam olarak 600
şehit verilmiştir.
Kayseri Millî Mücadele’de keşke şunları
da yapsaydı diyecek bir şey bırakmadı.
Vatanın kurtuluşunda isyanlar çıkaran
değil, isyanları bastıran bir şehir oldu.
Millî Mücadele’de millî bütünlüğü koruyarak vatanın kurtarılmasında üzerine
düşeni yaptı.
Kaynakça: Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir
ve Düşünceleri, genişletilmiş 2. baskı, Atatürk
Araştırma Merkezi, Ankara 2005; Selahattin
Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Millî
Eğitim Bakanlığı Yay, 3. basım, C. I, İstanbul
1991; Zübeyir Kars, Millî Mücadele’de Kayseri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Ankara
1999; Zübeyir Kars, “Millî Mücadele’de Kayse-
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ri’de Kurulan Millî Cemiyetler”, Yeni Kayseri
Haber gazetesi, 28-29-30-31Ağustos 1 ve 2
Eylül 1995; Zübeyir Kars, “Kayseri Eğitim Tarihi
Üzerine Bir Deneme”, KYTSB1; Zübeyir Kars,
“Kayseri Ortodokslarının Türklüğü Üzerine Bir
Deneme”, KYTSB 2; Zübeyir Kars, “1900’lerin
Başında Kayseri’de Nüfus, Eğitim, Bayındırlık,
Ekonomik Hayat ve Hacılar Köyü”, 1. Hacılar
Sempozyumu, Kayseri 2008; Zübeyir Kars,

Kayseri ve Sivas’ın Çağdaşlaşmasında Vali
Ahmet Muammer Bey, Erzurum 2008; Dr.
Hıfzı Nuri, 1922 Kayseri Sancağı, (Sadeleşti-

ren: Zübeyir Kars) Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri 1995; Zübeyir Kars, “1910–1923
Yıllarında Kayseri Mutasarrıfı, Adana, Konya ve
Sivas Valisi Ahmet Muammer Bey’in Kayseri’nin Çağdaşlaşmasına Katkıları”, KYTSB 3; Zübeyir Kars, “Atatürk’ün 1919 Yılında Kayseri’ye
Gelişi”, 19.12.1982 tarihinde Kayseri Valiliği’nin
tertip ettiği Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 73.
yılı münasebetiyle düzenlenen panelde sunulan
tebliğ 11-16 Aralık 1995 tarihli Yeni Kayseri
gazetesinde yayınlanmıştır; Zübeyir Kars, “Millî
Mücadele’de Kayseri’nin Kazası Develi”, Âşık
Seyrani Kültür ve Sanat Şenlikler münasebetiyle
1994 yılında verilen tebliğ, 4 Eylül 1995 tarihli
Yeni Kayseri gazetesinde yayınlanmıştır;
Adana’ya Doğru gazetesi, Anadolu’da Ortodoksluk Sadası, İrade-i Milliye, Sebilürreşâd,
Yeni Gün.
ZÜBEYİR (KARS) SALTUKLU

MİLLÎ SPORCULAR BK. SPOR
MİLLÎ ÜLKÜ GAZETESİ
Milliyetçi siyasi gazete. İlk sayısı 15 Ağustos 1965’te çıktı. Başlangıçta sekiz sayfalık dergi şeklinde çıkan gazetenin sahibi
Mustafa Yıldırgan, yazı işleri müdürü
Mustafa Şapçı’dır. Ahmet Kaplan’ın teknik sekreter olarak görev aldığı gazetenin
yazarları arasında Muin Feyzioğlu*, Mehmet Ateşoğlu*, Hasan Sami Bolak* ve
Faruk Ünlü Hızarcı da bulunmaktadır.
Millî Ülkü, birkaç defa el değiştirmiş ve
uzun yıllar yayınını sürdürmüştür.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 317.
SELMA GÜNAYDIN

MİMAR EL-HAC MEHMED AĞA
Lale Devri baş mimarı (Kayseri/Nize ?İstanbul 1739). Kayserili Mimar Mehmed
Ağa’nın hayatı hakkında elimizde fazla
bilgi bulunmamaktadır. Kendisine ait H
1148 (M 1735-36) tarihli vakfiyesinde
doğum yerinin Kayseri’nin Nize köyü
olduğu belirtilmektedir. Babasının adı

Kayserili Mimar Mehmed Ağa’nın yaptığı Sultan III. Ahmet Çeşmesi
(wikipedia- Serhinho)

Abdullah olup ne zaman İstanbul’a gittiği
hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır.
Mehmed Ağa’nın H 1115 (M 1703-1704)
yılında hassa başmimarı olan Ebubekir
Ağa’dan sonra H 1116 (M 1704-1705) tarihinde hassa başmimarı olarak atandığı
bilinmektedir. Fakat bu görevi kısa sürmüş ve H 1117 (M 1705-1706) tarihinde
hassa başmimarlık görevine Hacı İbrahim Ağa getirtilmiştir.
Mimar Mehmed Ağa, Eyüp Sultan
Camii’nin bir deprem sonrası zarar gören
minarelerinin tamir edilmesi aşamasında
görev almış ve burada sergilemiş olduğu
başarıdan dolayı H 1120 (M 1709) tarihinde tekrar hassa mimarbaşısı olarak
atanmıştır. H 1138 (M 1726) tarihinde
Hacı Hüseyin Ağa, Mehmed Ağa’nın
yerine hassa mimarbaşılığı görevine
vekâleten getirilmiştir. H 1142 (M 1730)
başlarında tekrar hassa mimarbaşılığı
görevine getirtilen Mehmed Ağa, H 1148
(M 1735) tarihinde sürre eminliği ile
hacca gitmiş ve yerine Hacı Mustafa Ağa
vekil olarak tayin edilmiştir.
Lale Devri baş mimarı olarak tanınan
Mehmed Ağa, İstanbul’da saltanat ailesi
tarafından girişilen birçok inşa faaliyetinde görev almıştır. Özellikle Boğaziçi ve
Kâğıthane’nin imarında büyük rol oynamıştır. Bunların dışında Lale Devri’ndeki
birçok inşa ve onarım faaliyetinde bulu-

Millî Ülkü gazetesi

[1871]
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rüsü ve köprünün kaldırımının tamir
edilmesini, Nize köyünde inşa ettirmiş
olduğu dört adet çeşme ve köyde bulunan iki adet taş köprünün onarımlarının
yapılmasını, Aydos olarak tabir edilen
mahalde inşa ettirmiş olduğu çeşmenin,
Üskübü köyünde su getirtip inşa ettirmiş
olduğu iki adet çeşme ile Ağırnas köyünde Mimar Sinan Vakfına ait olan ve kendisi tarafından tamir ettirilen iki adet
çeşmenin tamirlerinin yapılmasını şart
koşmaktadır.

Subaşı köyü Mimar Mehmed Ağa Çeşmesi (M. Denktaş)

Subaşı köyü Mimar Mehmed
Ağa Çeşme planı
(çizim: M. Denktaş)

Subaşı köyü Mimar Mehmed
Ağa Çeşmesi kitabesi
(M. Denktaş)

nan Mimar Mehmed Ağa, H 1152 (M
1739) tarihinde vefat etmiştir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan H 2 Safer 1155 (8 Nisan 1742) tarihli
bir belgede Mehmed Ağa’nın bütün mal
varlığının ve nakit gelirlerinin belirlendiği ve bunların mirice zapt edildiği belirtilmektedir.
Mimar Mehmed Ağa, İstanbul’da Molla
Hüsrev Mahallesi’nde ikamet etmekte
idi. Mehmed Ağa’nın İstanbul’da vakfettiği mallar arasında, Süleymaniye Camii
yakınlarında Yenikapı’da Dulbentçi Hassam Mahallesi’nde, Üsküdar’da Şeyh
Selami Mahallesi’nde bir ev ve arsası ile
Eğri Kapı’da Utakçılar Mahallesi’nde bir
bostan yer almaktadır. Mimarbaşı Mehmed Ağa’nın İstanbul’da vakfetmiş olduğu mülklerinden başka Kayseri’de Atpazarı’nda beş adet, Meydan Kapısı*’nda ve
Kiçi Kapı*’sında birer adet olmak üzere
toplam yedi adet dükkânı ile Kalenderhane Mahallesi*’nde bir adet sebze bahçesi bulunmaktadır.
Mimar Mehmed Ağa İstanbul’da bulunan vakıf mallarının gelirleri ile mevcut
bostan ve bahçelerin bakımlarının yapılmasını istemektedir. Ayrıca bu gelirlerden İstanbul’da Şeyh Vefa Camisi yakınlarında bir sebil ile mektep inşa edilmesini talep etmektedir.
Kayseri’de bulunan vakıf mallarının
gelirleriyle de Kayseri’deki Ambarlı Köp-

Kaynakça: Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Mehmed
Ağa”, Türk Dünyası Kültür Atlası (Osmanlılar
Dönemi), C. IV, İstanbul 2002, s. 309-310;
Aygül Ağır “Mehmed Ağa”, DBİA, C. IV, s. 355;
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Maliye,
(BOA CML.) Dosya No: 629, Gömlek No:
25854; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet
Maliye, (BOA CML) Dosya No: 716, Gömlek
No: 29260; Hüseyin Cömert Gesi Vadisi (Gesi,
Efkere, Darsiyak, Nize, Balagesi, Mancusun),
Kayseri 2010; H. Örçün Barışta, İstanbul Çeşmeleri (Ortaköy Damat İbrahim Paşa Çeşmesi,
Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi, Taksim Maksemindeki I. Mahmut Çeşmesi), Ankara 1993; M.
Süreyya, SO2, C. III; Denktaş, Su Yapıları;
Muzaffer Erdoğan, Lale Devri Baş Mimari
Kayseri’li Mehmet Ağa, İstanbul 1962; Nur
Urfalıoğlu, “Osmanlı Mimarlığında Sebiller”,
Osmanlı (Kültür ve Sanat), C. X, Ed. Güler
Eren, Ankara 1962, s. 464-46; Reha Günay vd.
“Kayseri Güzelköy (Nize)”, Kayseri Ticaret
Odası Dergisi, S. 8, 2011, s. 80-86; Semavi
Eyice, “Mehmet Ağa”, DİA, C. XXVIII, Ankara
2003, s. 430; Vacit İmamoğlu vd. “A Fantasy in
Central Anatolian Architectural Heritage: Dove
Cotes and Towers İn Kayseri”, METU, 2005/2,
2005, s. 79-90; Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivi (VGMA) Defter No: 623, Sayfa No: 182,
Sıra No: 181; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi
(VGMA) Defter No: 736/3, Sayfa No: 229, Sıra
No:104, Sayfa No: 230, Sıra No: 105, Sayfa No:
231, Sıra No: 106.
SULTAN MURAT TOPÇU

MİMAR MEHMED AĞA ÇEŞMESİ
Çeşme, Kayseri’ye 25 km mesafedeki
Subaşı köyünde bulunmaktadır. Kemeri
üzerindeki mermer kitabeye göre H 1131
(M 1718) yılında Mimar Mehmed Ağa*
(Kitabede geçen Mimar Mehmed Ağa
XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin başmimarı olan Mehmed Ağa
olup olmadığı tam olarak tespit edilememiştir.) tarafından inşa ettirilmiştir. Eserin kitabesinde mermer, diğer kısımları-
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nın tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Tek kemerli yatay dikdörtgen bir kütle
arz eden bu çeşmenin yüksekliği 2.30 m,
genişliği 2.95 m, derinliği de 0.85 m’dir.
0.37 m derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten yuvarlak kemer, günümüzde
tamamen toprağa gömülmüş olan ayakların üzerine oturmaktadır. Çeşmenin
büyük bir kısmı toprağa gömülü olmasından dolayı orijinal ayna taşı ile dinlenme sekilerinin şekli hakkında bilgimiz
yoktur. Çeşme nişinin zeminden itibaren
0.75 m yukarısına kadar olan bölümü,
mozayikle sıvanmıştır. Sıvalı olan bu
bölümün üzerine de iki adet lüle bağlanmış olup bunlardan sadece birisinden su
akmaktadır.
Çeşme nişinin içerisini tamamen kaplayan 1.58 x 0.94 m ölçülerindeki beton
yalak ile bunun batısındaki iki yalak da
1967 yılında yapılan onarımlar esnasında
yapıya ilave edilmiştir. Çeşmenin yuvarlak kemerinin kilit taşının üzerinde 0.56
x 0.40 m ölçülerindeki iki satırlık inşa
kitabesi yer almaktadır.
Okunuşu:
Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât
Mi’mâr Mehmed Ağa, sene 1131 (1718).
Çeşmede süs unsuru bulunmamaktadır.
1718 yılında Mimar Mehmed Ağa tarafından inşa ettirilen çeşme, yol kotunun
zaman içerisinde yükselmesinden dolayı
günümüzde toprağa gömülü vaziyettedir.
Eser 1967 yılında YSE Kurumu tarafından onarılmıştır. Bu onarım esnasında
çeşme nişinin içerisi kısmen mozayikle
sıvanarak önündeki ve batısındaki beton
su yalakları çeşmeye ilave edilmiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 74-75.
MUSTAFA DENKTAŞ

MİMAR MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (ISBA
ÇEŞMESİ)
Mimar Mehmed Ağa*, vakfiyesinden
öğrenildiğine göre doğum yeri olan Nize
köyünde dört adet çeşme inşa ettirmiştir.
Günümüzde Nize köyünde Mimar Mehmed Ağa’ya ait herhangi bir çeşmenin
varlığı bilinmemektedir. Köyde var olan
çeşmelerden çoğu yenilenmiştir. Nize
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Mimar Mehmed Ağa Çeşmesi (Isba Çeşmesi) (S. M. Topçu)

köyünde orijinal hâliyle günümüze ulaşan tek tarihî çeşme Isba Sokağı’nda yer
alan çeşmedir. Bu çeşmenin de üzerinde
inşa ya da onarım kitabesi yer almamaktadır. Fakat çeşme köşeliklerinde bulunan vazodan çıkan lale motifleri ve istiridye formlu çeşme nişi, eserin XVIII. y.y.
Osmanlı sanatında çokça görülen ve Lale
Devri özelliklerini yansıtan bir uygulamanın taşradaki devamı olarak dikkat
çekmektedir. Muhtemelen Lale Devri
başmimarlığı yapmış olan Mehmed Ağa
da doğum yerinde inşa ettirmiş olduğu
çeşmede, dönemin modası olan tezyinî
öğeleri kullanmayı tercih etmiştir.
Çeşme, mimari kurgusu açısından bir
meydan çeşmesi havasında inşa edilmiştir. Çeşmenin bulunduğu sokağın üstünde, sokağı oluşturan evlerin birleşmesi ile
oluşan bir dehliz yer almaktadır. Çeşme
bu dehlizi taşıyan ayağın batı yüzüne
bitişik olarak inşa edilmiştir. Bu yönüyle
bağımlı çeşmeler sınıfı içerisine girmektedir. Çeşmenin önünde geniş bir alan ve
arkasında da insanların oturup dinlenebilecekleri bir sekiye yer verilmiştir. Yedi
basamaklı bir merdivenle inilen çeşme
tabanı sal taşları ile döşenmiş vaziyettedir. Çeşmede inşa malzemesi olarak
kesme taş malzeme kullanılmıştır. Çeşme
nişi dikdörtgen kesitli olup nişin üst kısmında dekoratif amaçlı istiridye kabuğu
formunda bir kavsara oluşturulmaya

Mimar Mehmed Ağa Çeşmesi
(Isba Çeşmesi) planı
(çizim: S. M. Topçu)

[1874]
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çalışılmıştır. Bu nişin köşeliklerinde birbirinin simetrisi olarak yerleştirilmiş
vazodan çıkan lale motifleri bulunmaktadır.
Çeşme üst kısımda 0,20 m genişliğinde
pahlandırılmış bir silme kuşağı ile sonlandırılmıştır. Bu kuşağın hemen üzerinde dikdörtgen formlu bir pencereye yer
verilmiştir.
Üzerinde inşa kitabesi bulunmayan
çeşme hakkında kesin bir tarih vermek
imkânsızdır. Ancak çeşme nişi kemerinin istiridye formunda yapılmış olması
XVIII. yüzyıl çeşme ve sebillerinde sıkça
tercih edilen bir uygulamadır. Bu uygulamanın en güzel örneğini yine İstanbul’da
Mimar Mehmed Ağa tarafından inşa ettirilmiş olan Tarlabaşı Caddesi üzerindeki
H 1145 (M 1732) tarihli çeşme karşılaşılmaktadır. Burada da çeşme kemeri istiridye formunda tasarlanmış olup çeşme
tekne taşı üzerinde lale motiflerine yer
verilmiştir. Aynı tarz uygulamalarla Ortaköy Damat İbrahim Paşa Çeşmesi (H
1136-M 1723) ile Taksim maksemindeki I.
Mahmut Çeşmesi’nde (H 1145/M 1732)
karşılaşılmaktadır. Isba Çeşmesi’nde de
karşılaşılan benzer özelliklerden hareketle çeşmenin XVIII. yüzyıl başlarında
Mimarbaşısı Mehmed Ağa tarafından
inşa ettirildiğini söylemek mümkündür.
SULTAN MURAT TOPÇU

MİMAR SİNAN
Mimarbaşı (Kayseri/ Ağırnas 1490?İstanbul, 1588). Ortaçağ mimarlığının
bilinen ustalarını aştığı için bir yeryüzü
tasarımcısı olarak tanınan Sinan bin
Abdülmennan, tarihî kayıtların tekrarladığı şekliyle “Sinan-ı Kayserî”den başkası
değildir. Büyük usta, üstesinden geldiği
yapı türleri, yarattığı üstün nitelikli eserler ve davranış biçimiyle, Osmanlı aidiyet
duygusunu ömrünün sonuna kadar yaşamış bir kişiliktir.
“Sinan kimdir ve kimindir?” sorusu, farklı görüşlere sahip çevreler tarafından
mimarlık tarihinin dışına taşınarak siyasal bir sorun olarak gündeme getirildiğinden, etnik köken konusu fazlasıyla
genişletilerek neredeyse mimari eserlerinin önünde tutulmuştur. İlginçtir ki yaşadığı dönem ve bunu izleyen uzun süre

Selçuk Mülayim’in çizimiyle bir Sinan portresi

boyunca Avrupa, Sinan’ı Türk olarak
tanıyordu. Onun etnik kökeni son
zamanlarda spekülasyon konusu edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, Osmanlı
ileri gelenleri için hatta diğer bazı mimarlar için önemsenmeyen devşirmelik
konusu sık sık öne çıkarılan uyarılarla,
anlamlı bir siyasal duyarlık yaratmak
üzere kaydedilmiştir. Büyük ustaya atfedilen dönme (mühtedi) sıfatı, ayrıca kendisinin Anadolulu olmayıp Slav, Hırvat,
Acem veya Bosnevî olduğu şeklinde kanıt
veya belge gösterilmeksizin ileri sürülen
fakat birbiriyle çelişen dağınık söylemler
bu doğrultuda sürdürülmüştür. Kanıtlanması hâlinde bir Osmanlı büyüğü için
her zaman kabul görecek olan bu tür
varsayımlar, zaman içinde birer birer
çürüyerek unutulmuş, büyük ustanın
biyografisinde sadece “Sinan-ı Kayserî”
gerçeği kalmıştır.
1936’yı izleyen yıllarda bir süre, Sinan’ın
Kayseri’nin 15 km. kuzeydoğusundaki
Cırlavuk köyünde doğduğu zannedilmişti. K. Özdoğan, “Sinan kuyusu” adıyla
tanınan bir kuyuya dayanarak doğum
yerinin burası olduğunu ileri sürmüş,
köyün adı da bundan sonra değiştirilmişti. Daha sonra bu yanlış, düzeltildi.
Çünkü büyük ustanın Ağırnas’tan devşirildiği, sonraki yıllarda da akrabaları
dolayısıyla ve Ağırnas köyü sınırlarındaki
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Cemal Akyıldız’ın çalışmasıyla Süleymaniye’nin kütle kompozisyonu

Höngere mezrasında bir miktar arazisi
olduğu vb. bilgiler çok sayıda belge ile
doğrulanmaktadır.
XVI. yüzyıl başlarında Kayseri’nin bağlandığı önemli yollardan biri, kuzeydoğuya devam ederek Sivas’a ulaşan yoldur.
Kızılırmak boyunca ilerleyen bu yolun
30. kilometresinde doğuya sapan yol,
kısa süre sonra Ağırnas’a ulaşmaktadır.
Ağırnas ve yakın çevresindeki zimmilerin
büyük bir kısmı Türk ismi taşıdığından
Bizans araştırmacıları bu halkı protoTürk topluluklarıyla örtüştürmektedirler.
Bizans Devleti’nin XII. ve XIII. yüzyıllar
boyunca Balkanlar’dan getirip topluca
bu bölgeye yerleştirdiği Slav, Avar, Peçenek ve proto-Bulgar topluluklarının
Bizans ordusunda askerlik yaptıkları bilinen bir husustur. Bizans ordusunda asker
olan bu insanların Ortodoksluğu kabul
etmekle birlikte Türk adları taşıdıkları
görüşü, bölgedeki Karamanlı Hrıstiyan
toplulukların tarihiyle de örtüşmektedir.
Sinan’ın ailesiyle ilgili bir belgede yer
alan, “sâbıkan sâkin olduğu Ağırnas nâm
karye, karyede sâkin olan akrabaları”
ifadeleri yanında tezkireler, vakıf senetleri ve her türden kayıt bir araya getirildiğinde büyük ustanın Ağırnas doğumlu
olduğu kesinlik kazanır. Yirmili yaşlara
kadar yaşadığı, devşirildikten sonra da
hayatı boyunca ilgisini kesmediği, kişisel

bağlantılarını koparmadığı merkez Ağırnas oldu. Hrıstiyan kardeşleri orada yaşamaya devam ettiler. O dönemdeki Kayseri Müslüman Türk, Hrıstiyan Türk*
hatta Moğol kalıntılarının yayıldığı bir
alan olduğundan inanç sistemine dayalı
ayrımlarla sağlıklı sonuçlara varmak
mümkün değildir. Bu bakımdan onu
belirli bir etnik grup, ırk ya da cemaate
bağlama çabaları, kuşkusuz Osmanlı
mimarisini de töhmet altına sokan polemiklere alt yapı hazırlamak anlamına
gelmektedir. Bütün belgelerde rastlanan
“Sinan” adı geçerlidir. Ancak eseri olan
Büyükçekmece Köprüsü’ne kazınmış
kitabede “amilehû Yûsuf İbn Abdullah”
olarak farklı bir isimle karşılaşılmakta,
Dâyezâde’nin Risâle-i Selîmiyye’deki
bir derkenarda ise “Sinâneddin Yûsuf”
şeklinde farklı bir isimlendirme görülmektedir. Devşirmelerin babaları için
genellikle “Abdullah” adı kullanılır. Baba
adının Abdullah, “Abdülmennân”,
“Abdülkerim” veya “Abdurrahman” gibi
farklılıklarla yazılmış olması doğaldır.
Pek çok örnekte olduğu gibi sonuçta
Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Sinan’ın Osmanlı kültüründe yıkanmış bir
Müslüman tasarımcı olarak bütüne katılabilmesi için yeterince kabiliyetli olduğu
farkedilmiş, böyle bir çocuğun köyünde
kaderine terkedilmesi yerine onu
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Tezkiretü’l-Bünyan: Koca Mimar
Sinan’ın Mükemmelen
Terceme-i Hâliyle Âsârı
Hakkında Malûmât, Sâî Çelebi,
Dersaadet 1315.
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Osmanlı seçkinlerine dâhil etmek üzere
gerekli işlem başlatılmıştı. Çocukluğundan beri Türkçe konuşulan bir aile çevresinde büyümüş olan Sinan daha çok
Karamanlı cemaatine yakın veya mensuptu.
Hangi tarihte devşirildiği kesin olarak
bilinmemekle birlikte İstanbul’a geldiğinde yirmili yaşlarda olduğu düşünülen
Sinan’ın büyük yapılarla çevrili, şehrin en
canlı noktasında, Saray’a ve Ayasofya
Cami-i Kebiri’ne yakın bir yerde, At Meydanı’na bakan bir okulda eğitimine başladığı anlaşılmaktadır. Bu süreçte neccarlık sanatına eğilim gösterdiğini kendi
notlarından öğreniyoruz. Yavuz Sultan
Selim’in ordusuyla Çaldıran’da bulunduğu, Padişah’ın hizmetinde Arap ve Acem
diyarlarını gezip dolaştıktan sonra yine
payitahta döndüğü bilinir. Bu süreçte,
Mısır Seferi’ne katıldığı, Anadolu Selçuklu ve İran Safevi yapıları kadar antik çağ
yapıları ve Mısır piramitlerinden fazlasıyla etkilendiği, mimarinin şehir dokusundaki işlevleri konusunda zengin birikimler elde ettiği açıktır. 1538’deki Boğdan
Seferi sırasında, Prut Nehri üzerinde bir
köprü kurularak Osmanlı ordusunun
karşı kıyıya geçirilmesi düşünüldüğünde
başarısız birkaç köprü denemesi yapılmış, Lütfî Paşa’nın tavsiyesi üzerine
köprü işi Sinan’a havale edilmiştir. Su
üzerinde uyguladığı ahşap inşaat teknolojisindeki ustalığını gözler önüne seren
Sinan, on üç günde köprüyü tamamlayarak büyük takdir toplamıştı. Kısa süre
sonra Mimarbaşı Acem Ali’nin ölümü
üzerine 1537’de bu göreve tayin edilen
Sinan, birçok seferde padişahın yakınında bulunup hizmet etmiş, rütbeler almış,
ölümüne kadar “reis-i mimaran” olarak
kalmıştır. Bundan sonraki yıllara ait belgelerde imza ve mührüne rastlanmaktadır. İmzası “el-fakīr Sinan sermi‘mârân-ı
hâssa” ifadesini taşırken elips biçimli
mührünün ortasında, “el-fakīrü’l-hakīr
Sinan”, çevresinde ise “bende-i miskîn
kemîne derd-mend-i ser-mi‘mârân-ı
hâssa-müstmend” ifadesi kazınmıştır.
Kısacası ölümüne kadar “reîs-i
mi‘mârân” olarak kalmıştır.
Mimarbaşılık görevini kırk sekiz yaşında
üstlenen Sinan, mesleğinde kaydettiği

aşamaları üç ayrı yapıyla somutlaştırarak
tanımlar: “Çıraklık eserim” dediği Şehzade Camii (1548) ve külliyesi ilk büyük
sultan camisi olarak İstanbul’daki bir
semte adını veren eserdir. Kanûnî Sultan
Süleyman’ın ölen şehzadesi adına yaptırdığı bu cami, dengeli planı ve kütle kompozisyonu ile kendisinden sonra yapılacak olan Sultanahmet, Yeni Fatih Camii
ve Eminönü Valide Camii gibi yapılara
örnek teşkil etmiştir. Plan şeması bir tam
dört yarım kubbe ile bütünüyle merkezî
bir tasarım gösteren yapının minareleri,
klasik Osmanlı eserleri arasında taş süslemelerinin yoğunluğu bakımından dikkat çekicidir.
Bu yapının tamamlanmasından birkaç yıl
sonra Sultan’ın adıyla yeni bir cami ve
külliye inşasına başlamış, yedi yıl içinde
İstanbul’un ve bütün İmparatorluğun en
görkemli yapılarından biri daha tamamlanmıştır. Döneminde bir Orta Çağ kasabası büyüklüğüne ulaşan Süleymaniye
Külliyesi (1557), İstanbul’un bir semtini
daha canlandırırken her yönden algılanan yükseltileriyle kent silüetini daha
anlamlı hâle getirmişti.
Süleymaniye’yi “kalfalık eserim” diye
nitelendiren ustanın, II. Selim adına bu
kez Edirne’de inşa ettiği cami, Sinan’ın
en büyük eseri olarak gösterilir. Eski
Osmanlı başkentinde bu yapı tamamlandığında seksen yaşını geçmiş olduğundan
artık “koca” lakabıyla anılıyordu.
Sinan’ın Osmanlı cami kütlesine eklediği
en önemli unsurlardan biri de yan cephelere yerleştirdiği revaklardır. Tek veya iki
katlı olarak narin sütunlarla desteklenmiş çıkıntılı ahşap örtüleriyle göze çarpan yarı açık mekânlar cepheyi hareketlendirmekte, ibadet yapılarına sivil
mimarinin çağrışımlarını yüklemektedir.
Süleymaniye ve Edirne Selimiye’de ayrılmış bir parça olarak cephelere eklenen
bu unsur, daha sonra Sinan’ın öğrencileri
tarafından devralınarak Sultan Ahmed
Camii ve Eminönü Yenicami’deki uygulamalarıyla devam etmiştir. Selçuklu
camilerinin yatay geliştirilmiş kütleleri
Beylikler Devri’nden başlayarak bir yükseliş göstermiş, Sinan yapılarında bu
hareket dengesini bulmuş, İstanbul’daki
sultan camilerinde olduğu gibi yapı küt-
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Mimar Sinan’ın eserlerinin bulunduğu yerleri gösteren harita ve DTCF bahçesinde bulunan Sinan heykelinin silüeti
(çizim: Ü. Yüksel)

lesi bir eşkenar üçgenle örtüşebilen oranlarla tespit edilmiştir.
Sinan’ın hayat süreci, yazışmaları, belgelerde rastlanan kayıtlar, fakat hepsinden
çok ortaya koyduğu mimari anlayışı,
etnik kökeni üzerine açılan tartışmaları
anlamsız kılacak kadar zengindir. Onun
başarısı, doğduğu köy ya da mensubu
olduğu aileden çok, belirli bir uygarlıkla
bütünleşen sanatçının başarısından
başka bir şey değildir.
Büyük ustanın, Ağırnas köyü için yaptığı

bir çeşme ve bu bölgedeki bir kısım arazilerdeki mülkiyeti bilinmekle birlikte,
Kayseri şehrindeki yapı faaliyetleri hakkında, tezkirelerde verilen ve Evliya
Çelebi’den aktarılan bilgiler açıkça belgelenemediğinden, buradaki yapılarla
ilişkisi kesin değildir. Bazı araştırmacılar,
Hacı Ahmet Paşa (Kurşunlu*) Camii ile
günümüze gelememiş olan Osman Paşa
(Gürcü) Camii ve Hüseyin Bey Hamamı’nın Sinan tarafından yapılmış olabileceği
ihtimali üzerinde dururlar.

[1877]

[1878]
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1584 yılında hacca giden Sinan, kendi

yerine Mehmed Subaşı adıyla tanınan
mimarı vekil olarak bırakır. Hac dönüşünde ve 100 yaşı civarında olduğu hâlde
görevini büyük bir coşkuyla sürdürerek
1588’de (H 996) vefat eder.
Büyük Osmanlı mimarlarından pek
çoğunun yattığı yerler bilinmezken
bugün Süleymaniye Külliyesi’nin bir
köşesindeki küçük toprak parçasında
yatmakta olan Sinan’ın hayat süreci ve
ortaya koyduğu mimari eserleri, etnik
kökeni üzerine açılan tartışmaları anlamsız kılmaktadır. Onun başarısı, doğduğu
köy ya da mensubu olduğu aileden çok
belirli bir uygarlıkla bütünleşen sanatçının başarısından başka bir şey değildir.
Yakın arkadaşı Sâî Mustafa Çelebi, bu
dünyadaki yol arkadaşlığının son bulduğunu görerek onun mezar kitabesini şu
satırlarla bitirir: Geçti bu demde cihan-

dan pîr-i mi‘mârân Sinân.

Kaynakça: A.-S. Batur, “Sinan Bibliyografyası”,
Koca Sinan, Sinan Komitesi Adına Derleyen: C.
Bektaş, 1968, s. 79-92; A. Kuran, “Sinan Bibliyografyası”, Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1986, s. 406-413; Mimar Sinan
Bibliyografyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Millî Kütüphane Başkanlığı, Ankara 1987;

Mimar Sinan ve Yapılarıyla İlgili Eserler
Bibliyografyası, hzl. A. Topaloğlu, K. Çelik, M.
Z. Ören, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayını: 1000 Kaynak Eserler
Dizisi: 15, Ankara 1988; S. Mülayim, “Bir Bibliyografya Denemesi”, Sinan ve Çağı, Marmara
Üniversitesi Yayını: 473, Fen-Edebiyat Fakültesi
Yayını: 10, İstanbul 1989, s. 99-121; S. Mülayim,
Mimar Sinan Bibliyografyası, Marmara Üniversitesi Yayını: 791, İstanbul 2011; S. Mülayim,
“Sinan”, DİA, C. XXXVII, s. 224-227; A. Ödekan, “Kaynakça”, Mimarbaşı Koca Sinan
Yaşadığı Çağ ve Eserleri, 1, 2, Vakıflar Genel
Müdürlüğü-Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü,
İstanbul 1988, s. 631; “Sinan Bibliyografyası”,
Mimarlık, C. V, S. 49, 1967, s. 40-44; “Sinan’a
Ait Yapıların Bibliyografyası”, Mimarlık, C. V, S.
5, 1955, s. 44-48, 63.
SELÇUK MÜLAYİM

Vakfiyesi
XVI. yüzyılın büyük Türk-İslam mimarı
Mimar Sinan, hayatının sonuna doğru
kendi mal varlığını vakıf hâline getirip
hayır hizmetlerine tahsis etmiş, yapmış
olduğu bu vakıflara ait uzun vakfiyesi,
Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez arşi-

vindeki 576 (7/1) nolu, Vakfiye-i Sâbi
Mükerrer Mücedded İstanbul” adlı defterin 23–24. sayfalarına ve 14. sırasına
kaydedilmiştir. Tarihi kaydedilmemiş
vakfiyenin aslının vakfın son mütevellisi
(yöneticisi) ve Mimar Sinan evladından
olup 1933 yılında İstanbul’da ölen Mehmet Tevfik Bey’in ailesinde olduğu zannedilmektedir. Son mütevelli Tevfik Bey
ölünce yerine, evlattan mütevelli olmak
isteyen bulunmayınca on yıl boş kalan
vakıf, Vakıflar Kanunu’na göre mazbut
(Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde) vakıf hâline gelmiştir. Vakfiyenin
kaydı yapılırken tarihi yazılmamış ancak
vakfiyede Kanuni’den, merhum olarak
bahsedilmesi ve vakfiyeyi tasdik eden
ulemanın yaşadığı zamana göre vakfiyenin 1566–1583 yılları arasında yazılmış
olduğu anlaşılmaktadır.
Vakfiye’ye göre Abdurrahman oğlu Sinan
Ağa (Mimar Sinan) İstanbul’da kendi
mahallesinde (Süleymaniye’de) yaptırmış
olduğu mescidi, bunun yanında yaptırdığı mektebi, burada bulunan büyük bir
evini, yine burada üç küçük evi, aynı
yerde içinde köşkü olan bir bostanı, yine
İstanbul’da Hoca Veys Mahallesi’nde bir
suyu, Mevlânâ Ahaveyn Mahallesi’nden
kendi evi ve bostana akan suyu, yine
kendi mescidi yakınında yedi adet evi,
yine burada bir başka kuyulu büyük evi,
Mevlânâ Ahaveyn Mahallesi’ndeki bir
evi, burada bir başka evi, İstanbul’un
Hafız Mustafa Çelebi Mahallesi’nde
büyük bir evi, yine burada bir başka
büyük evi, yine burada bir başka evi, Sarı
Nasuh Mahallesi’nde büyük bir evi, Çöplük İskelesi’ndeki dükkânları, burada bir
evi, aynı yerde bir kayıkhane binası, aynı
yerde sekiz adet dükkânı, Unkapanı yakınında bir dükkânı, Gümrükhane yakınında Muhtesip İskender Mahallesi’nde bir
evi, Edirnekapısı’nda Sultan Mahallesi’nde bir evi, burada bir dükkânı, Çıkrıkçı
Kemal Mahallesi’nde bir evi, burada bir
başka evi, mescidinin yanında, Müslümanların abdest alması için su yolunu
vakfetti.
Yine Kayseri sancağında Ağırnas adlı
köye Allah rızası için yaptığı çeşmeyi
vakfetti. Sözü geçen bu çeşmenin yakınında boyu 260 zira (195 m), eni 160 zira
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(110 m) mülk arazisini (yaklaşık 30000
m2) belirtilen çeşmeye gelen hayvanların
dinlenmesi için vakfetmiştir.
Yine Kayseri kazasına bağlı yerlerden
Gergeme adlı köyün (şimdi Bünyan ilçesinin merkez Doğanlar Mahallesi) alt
yanındaki Alagöz Değirmeni ayağındaki,
bir tarafı Budak Çiftliği (mezrası) ve bir
tarafı umumi yol ile çevrili olan yerde
bulunan bir ev içinde olan dört göz değirmenin her bir gözü için hazineye verilen
30 akçe vergisini, Padişah Hazretleri (II.
Selim) bu vakfa temlîk (tahsis) edip eline
temlîknâme verdikten sonra vakıf (Mimar
Sinan) belirtilen vergiyi vakfetti. Yine
Haslar kazasına bağlı Soğanlı köyünde
bir çeşmeyi, Vize sancağının Urgaz adlı
köyünde yaptırdığı bir çeşmeyi, mescide
konmak üzere Hulviyyat adlı kitabı,
zamanın rayici ile 300.000 gümüş akçeyi de vakfetmiştir.
Vakfın gelir kaynaklarından alınacak
gelirlerden mütevelliye, tahsildara (câbi),
katibe, mektebinde muallim olan mescidin imamına, müezzinine, mescidin kandillerinin mumuna, ferraşa (temizlikçiye), mezarı yanındaki mektebin muallimine, kalfasına, her iki mektepte okuyan
yetim öğrencilere her yıl ramazan ayında,
bayrama yakın elbise alınmasına, yakacak parasına, mektep ve medresenin
hasırına, Süleymaniye Camii’ne konulacak bir kürsüde Kur’an okuyana, üç yılda
bir biriktirilecek parayla daha önce kendisi için haccetmiş salih bir kimsenin
hacca gönderilmesine, evinin bulunduğu
mahallenin (Süleymaniye) ihtiyacına
(avarızına), herhangi bir yerde Kur’an
okuyacak dört kişiye, muharrem ayının
onunda Süleymaniye’deki evinde yemek
pişirilmesine ve burada üç cüz okutulmasına, dua ettirilmesine, fakirlere verilecek
sadakalara, rahmetli eşi Mahmud kızı
Mihri Hatun’un ruhu için iki kişiye
Kur’an okutulmasına, vefat eden merhum oğlu Mehmed Bey’in ruhu için
Kur’an okuyacak iki kişiye, yine Ümmihan ve Neslihan adlı kızları ile Mehmed
Bey’in Fahriye adlı kızına maaş verilmesine, yine çocuklarının çocuklarına,
çocukları kalmaz ise Süleymaniye Camii
ve Medresesi’ndeki görevlilere ücretler
tahsis etmiştir. Yine çocuklarından

Ümmihan ve Neslihan adlı kızlarına ek
ücret verilmesini, Kayseri’den getirterek
Müslüman eylediği kardeşi oğlu kızlarından Raziye ve Kerime ile Müslüman olan
başka kardeşinin oğlu Süleyman’ın kızı
Ayşe’ye aydan aya maaş verilmesini şart
koşmuştur. Evlerinde, mütevelli ve diğer
çocukları (Raziye ve Kerime) Müslüman
olup vefat eden kardeşi oğlu Süleyman’ın
kızı Ayşe oturacaklardır. Sonra bu hak
onların nesillerine geçecektir. Mimar
Sinan hayattayken vakfının yöneticisi
(mütevellisi) torunu Derviş Çelebi olmuştur.
Mimar Sinan, vakfiyesinde görüldüğü
üzere, doğduğu köy olan Ağırnas köyüne
çeşme yaptırmış ve etrafında hayvanların
dinlenmesi için bir arazi tahsis etmiştir.
Köyün batısında bulunan Holluvan
Deresi’ndeki kaynaktan 10 km boyunda
özel bir kanalla getirilen su üzerine köyde
bir değil üç adet çeşme yapılmıştır. Yapıları sonradan değişikliğe uğrayan çeşmelerin birisi Sinan, diğerleri Sinan’ın akrabası olduğu söylenen “Karagöz” ve “Ağa
Pınarı” isimleri ile anılmaktadır. Çeşmelerin birisinin etrafında hayvanların dinlenmesi için vakıf olarak bulunması gereken geniş alan kasabalılarca işgal edilmiştir. Çeşmelerin de mülkiyetleri köy
tüzel kişiliğine yazılmışken kasaba belediyesi ile anlaşarak Vakıflar Bölge
Müdürlüğümüz zamanında “Mimar
Sinan Vakfı” olarak değiştirilmiş, 9 pafta
769 parsel, 10 pafta 676 parsel ve 10
pafta 1237 parsel nolara kaydedilmiştir.
Bunlardan birisi etrafında boş olan Maliye Hazinesine ait 2848 m2lik alan da
açılan dava neticesi Mimar Sinan Vakfı
adına tapunun 10 pafta, 677 parsel numarasına kaydı yapılmıştır.
Kayseri’de
Bünyan’da
bulunan,
Padişah’ın kendisine temlîk ettiği dört
göz değirmen veya kalıntısından da
bugün bir emare bulunmamaktadır.
Kaynakça: İbrahim Hakkı Konyalı, “Sinanın
Vakfiyesi”, Yeni Nesil gazetesi, 13 Nisan–21
Haziran 1981; İbrahim Ateş, Mimar Sinan Vakfı,
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İst. 1990;
Mehmet Çayırdağ, “Mimar Sinan’ın Kayseri’deki Eserleri”, Uluslararası 4. Türk Kültürü
Kongresi Bildirileri, Ankara 1999, C. I, s. 149176; Çayırdağ, KTA, s. 285-304.
MEHMET ÇAYIRDAĞ
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Miman Sinan’ın vakfiyesinden bir
sayfa örneği
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MİMARİ
Türk Hâkimiyeti Öncesi
Kayseri, Türklerin Anadolu coğrafyasında yaşadığı bütün siyasal örgütlenmelere
tanık olmuş kadim bir şehirdir. Şehir
merkezinde Türk fethinden önceki fiziki
yapıya ilişkin eserlerden günümüze Kale*
ve birkaç yapı harabesi dışında neredeyse
hiçbir kalıntı ulaşamamıştır. Buna mukabil şehrin 30 km doğusundaki Kültepe*
(Kaniş-Karum) höyüğü sadece bu şehrin
değil Anadolu uygarlıklarının da önsözü
niteliğindedir. Ayrıca Fraktin*, İmamkulu* gibi kaya kabartmaları da Hitit* uygarlığının temsilcileri olarak kentin sahip
olduğu arkeolojik zenginliğin göstergelerindendir.
Kent merkezinde Kale dışında Roma ve
Bizans Dönemi’nden çok fazla kalıntı yer
almazsa da İncesu*, Felahiye*, Panlı köyü
gibi yerleşimlerdeki Roma mezar yapıları
ve Erciyes Dağı* eteğindeki Gereme’de
bulunan kalıntılar Bizans Dönemi’nden
günümüze ulaşmış eserler olarak dikkat
çekicidir. Ayrıca Tomarza*’da bir Roma
lahit atölyesi olduğu günümüze ulaşmış
örneklerden anlaşılabilmektedir. Şehrin
Battal Mahallesi’nde yer alan bir sarnıç
ve kazılarla tespit edilmiş bir kilise temeli
V. yüzyıla tarihlenen Bizans eserleri olarak değerlendirilir. Ancak şehir merkezine 70-75 km mesafedeki Yeşilhisar*/
Soğanlı’daki kaya kiliseleri, mimari yapılarından ziyade içerdikleri freskolar bakımından Bizans sanatının Kapadokya
temsilcileri içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Felahiye Roma Mezarı

Bizans Dönemi’nden günümüze ulaşmış
Gereme’de bulunan kilise kalıntıları
1908 (Rott)

Türk Dönemi
Şehrin 1067 gibi erken bir tarihte Türkler
tarafından fethedildiği belirtilirse de bu
tarihin bir fetihten ziyade akınların başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. XII. yüzyılın sonunda Türklerin eline
geçen şehirde, mevcut eserlere bakılırsa
uzun süre yapılaşmaya gidilmemiş olduğu görülmektedir.
Şehrin kültür envanterine yönelik yakın
tarihli bir çalışma, kent genelinde konut
hariç muhtelif türde (cami, tapınak,
türbe, medrese, hamam, çeşme, kilise vs.)
440 mimari eserin varlığını kaydetmiştir.
Ancak bu sayının çok daha fazla olduğu
yıkılan eserlere yönelik yapılan bir çalışmadan anlaşılmaktadır. M. Denktaş’ın
vakfiyeler, şeriyye sicilleri, seyahatnameler gibi tarihî kaynaklardan hazırladığı bu
çalışmaya göre farklı türlerde 327 anıt,
çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamamıştır. Kaldı ki Osmanlı arşivlerinin tüm
belgeleri tasnif edilebilmiş olsa bu sayının çok daha yüksek olacağı tahmin edilebilir.
Şehrin erken tarihli yapıları XII. yüzyılın
ilk yarısından itibaren bölgeye hükmeden Danışmendlilere aittir. Sur içindeki
Cami-i Kebir*, güneyinde günümüze ulaşamamış medresesiyle birlikte bir külliye
olarak inşa edilmiştir. 1134-1142 yılları
arasında saltanat süren Danışmendli
Emiri Mehmed Gazi* tarafından inşa ettirilen cami, Emir’in yeğeni Muzafferiddin
Mahmud tarafından 1206 yılında tamir
ettirilmiştir. Mihraba dik, beş sahınlı,
mihrap önü kubbeli olarak tasarlanan
cami içindeki sütun başlıklarına bakılırsa
Roma Dönemi malzemeleri devşirilerek
inşa edilmiştir. Batı taraftaki tuğla minare
Orta Asya mimarlık geleneklerini taşımakla birlikte, mevcut bilgi ve belgelere
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göre XVI. yüzyıla kadar şehrin anıtsal tek
minaresidir. Bundan sonra inşa edilmiş
anıtsal Selçuklu camilerinde minarenin
düşünülmemesi ayrıca tartışılacak bir
konudur.
Danışmendliler zamanında inşa edildiği
bilinen bir başka külliye ise Gülük
Külliyesi’dir. Cami, medrese ve hamamdan oluşan külliye adını XIV. yüzyıldaki
onarımları yaptıran Şemseddin b.
Kölük’ten almaktadır. Külliyenin ilk
banisi bilinmese de Danışmendli emiri
Mehmed Gazi’nin saltanatı zamanında
inşa edildiği kabul edilir ve 1211 yılında
Muzafferiddin Mahmud’un kızı Atsız Elti
Hatun* tarafından tamir ettirildiği taç
kapısındaki kitabede belirtilir. Gülük
Külliyesi birkaç noktadan önem arz eden
bir tasarımdır. Birincisi, sur içindeki
yapılaşmanın kronolojik bir gelişim göstermediğine işaret eder. İkincisi, caminin
batı cephesinde yer alan ve camiyle organik bir plan ilişkisi gösteren medrese,
tasarım bakımından dönem içinde ünik
bir uygulamadır. Bir diğer önemli husus
ise caminin Kayseri’deki tek örneği olan
çini mozaik mihrabıdır. E. Yurdakul,
çinili mihrabın altında orijinal taş mihrap
bulunduğunu, dolayısıyla bu mihrabın
XIII. yüzyılın ilk yarısı içinde yapıya
eklenmiş olabileceğini ileri sürer ki kabul
edilebilecek bir yaklaşımdır.
Erken dönemde şehrin külliyeler çevresinde yapılaştığını gösteren bir başka
uygulama da şehrin kuzeybatısındaki
Hoca Hasan Külliyesi’dir. Camiden
kalan kitabeye göre külliye 1193 yılında
inşa edilmiştir ve cami, medrese ve handan oluşmaktadır. Medresesi harap vaziyette günümüze ulaşan külliyenin cami
ve hanı yıkılmıştır.
Kayseri’deki ilginç tasarımlı eserlerden
biri de Selçuklular zamanında sur dışına,
şehrin kuzeyine inşa edilen Hacı Kılıç
Camii ve Medresesi*’dir. 1249 yılında
hanedan ailesine mensup olmayan biri
tarafından, Divan Emiri Ebu’l-Kasım ibn
Ali et-Tusî tarafından inşa ettirilmiştir.
Ortak bir avlunun güneyine cami, kuzeyine medrese inşa edilmesiyle oluşturulan
plan şeması XVI. yüzyılda kimi Sinan
külliyelerinin prototipi olması bakımından önem taşımaktadır. Medrese iki
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Cami-i Kebir, Roma Dönemi malzemeleri devşirilerek inşa
edilmiştir.

eyvanlı ve tek katlı olarak düzenlenmiş,
caminin varlığından dolayı ana dersane
eyvanı düşünülmemiştir.
Selçuklu Dönemi’nin kentteki en anıtsal
yapı faaliyeti 1205 yılında şehir surlarının
oldukça dışına inşa edilen ve Selçukluların Anadolu’daki en erken tarihli hastanesi olan Gevher Nesibe Darüşşifası’dır
(Çifte Medrese*). Birbiriyle organik planda yan yana inşa edilmiş iki medreseden
biri tıp eğitiminin verildiği okul, diğeri
hastaların tedavi edildiği şifa evidir.
Hüzünlü bir aşk yaşadığı rivayet edilen
Prenses Gevher Nesibe*’nin umutsuz
aşkından yakalandığı “ince hastalıktan”
vefat etmeden önce vasiyetine binaen
inşa edilen yapı açık avluları, geniş ve
yüksek eyvanlarıyla bir şifa yurdu, aynı
zamanda Gevher Nesibe’nin ruhuna
huzurlu bir mekân olmuştur. Sur içinde
artık bir harabeye dönmüş olan Sultan
Hamamı bu iki medreseye vakıf olarak
inşa edilmiştir.
Selçuklu Dönemi* Kayseri’sinde en anıtsal ve birden fazla yapıyı içerecek tasarım, bir sultan tarafından başlanmasına
rağmen eşinin adıyla anılan Hunat Hatun
Küllyesi*dir.
Külliye cami, medrese, hamam ve türbeden oluşur. Hamamın temellerinin cami
hariminin altına doğru uzanmasına bakılarak manzumenin ilk yapısının hamam
olduğu sonucuna varılmıştır. Daha sonra
medrese (1235?), kitabesine göre sonra
cami (1238) ve son olarak türbe inşa
edilmiştir. Taştan desteklere atılmış
kemerlerle düzenlenmiş yedi sahınlı,
mihrap önü kubbeli cami ve açık avlulu

Cami-i Kebir’in tuğla minaresi
Orta Asya mimarlık
geleneklerinden izler taşır ve
XVI. yüzyıla kadar şehrin tek
anıtsal minaresidir (Y. Özbek)
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Danışmendliler zamanında inşa edilen Gülük Külliyesi’nde camiyle medrese,
tasarım bakımından dönem içinde ünik bir uygulamadır

Gülük Camii’nin Kayseri’deki
tek örnek olan çini mozaik
mihrabı (Y. Özbek)

üç eyvanlı medrese, tasarım olarak
dönem içinde yenilik göstermez. Cami
hariminin tam ortasındaki kubbeli
mekân bir iç avludur ve kubbe II. Abdülhamid Dönemi*’nde eklenmiştir. Manzumenin kurgulanışında planı zorlayan
yapı, türbedir. Cami ile medrese arasındaki dar bir alana inşa edilen türbe,
Halûk Karamağaralı’nın tespitlerine göre
bir Hristiyan yapısının bakiyeleri üzerine
inşa edilmiştir. Türbe mukarnaslı anıtsal
kaidesiyle şaşırttığı kadar, kapısının dışarıya değil de kuzeydeki medresenin
mekânlarından birine açılmasıyla da dikkat çekicidir. Bu tasarım mimardan ziyade baninin isteği olmalıdır. Hunat Hatun
1247 yılında oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev*’in ölümüyle valide sultanlığı kaybetmiştir. Bu yıllarda, kocası Alâeddin
Keykubad*’ın Ankara’da öldürülen diğer
eşi Adile Sultan’ın kızları, anneleri için
Kayseri’de bir mezar yapısı inşa ettirmek
istemişler ve muhtemelen şehir dışına
yapılmak kaydıyla bu isteğe izin verilmiştir. Bu mezar yapısının neden Konya
veya Ankara’da değil de Kayseri’de inşa
ettirilmek istendiği de ayrıca araştırılması
gereken bir konudur. Hunat Hatun, muhtemelen oğlunun ölümü üzerine türbesini medrese ve cami arasına sıkıştırarak
eşinin külliyesini sahiplenmiş, oğlunu
sultan yapabilmek için giriştiği diplomasi
ve entrikalardan haberdar olan halkın
türbesine kolay ulaşmasını engellemek
için kapısının medreseye açılmasını istemiştir. Aynı şekilde Adile Sultan için inşa
edilecek türbenin bir ziyaretgâha dönüşmemesi amacıyla da şehrin oldukça
dışında bir mevkide izin vermiştir. Üstelik türbedeki hiçbir kitabede Adile
Sultan’ın hanedan ailesiyle ilişkisini vurgulayacak tek kelimenin yazılmamasını
istemiş olmalıdır.

Külliyeler içindeki medreseler dışında
Avgunlu*, Seraceddin* ve Sahabiye* Medreseleri, Orta Çağ Kayseri’sinin anıtsal
eğitim yapıları olarak dikkat çeker. Bu
yapıların tamamı tek katlı, açık avlulu ve
2-3 eyvanlıdır.
Orta Çağ Kayseri’sinde ismi öne çıkan
birkaç manevi önderden söz edilebilir.
Bunlardan biri Seyyid Burhaneddin
et-Tirmizî*’dir. Mevlânâ Celâleddin’in
hocalığını da yapan Seyyid Burhaneddin’in bir zaviyesi olduğu, öldükten sonra
Mevlânâ’nın onun mezarını ziyaret edip
kitaplarını Konya’ya götürdüğü, dönemin kaynaklarınca zikredilmektedir.
XIII. yüzyıl başında Kayseri’ye gelmiş
olan Ehvadüddin Kirmanî* ve Ahi Evran
önemli kişiliklerdendir. Özellikle Ahi
Evran ve müridi olan Ahilerin şehirde
Moğol kuşatmasına karşı dirençleri tarih
kitaplarında övgüyle anlatılmıştır. Moğol
saldırılarından dolayı Kırşehir’e göçen
Ahi Evran’a atfedilen zaviye, şehrin o
dönemde Tabaklarönü diye bilinen semtinde bulunmaktadır ve günümüze ulaşabilmiştir. Kayseri’ye bağlı İncesu ilçesinin Tekke Dağı mevkiinde bulunan Şeyh
Turesan Zaviyesi, Gıyaseddin Keyhüsrev
zamanında (1237-1247) Hunat Hatun
tarafından inşa ettirilmiş bir tarikat yapısıdır. Öte yandan Yahyalı ilçesindeki
Akçakoca Zaviyesi, XVI. yüzyıldaki vakıf
kayıtlarına bakılırsa bir Osmanlı yapısıdır ve 1831 yılında da onarım gördüğü
kitabesinden anlaşılmaktadır. Yine vakıf
kayıtlarından XVI. yüzyılda varlığı bilinen Havadan Köyü Şeyh Hacı İbrahim
Tekkesi*, etrafı duvarla çevrilmiş bir avlu
içine yerleştirilmiş türbe, aşevi ve mescidiyle bir tarikat yapısıdır ve muhtemelen
XVIII. yüzyılda birtakım eklemelerle
onarılmıştır.
Kayseri ve ilçelerinde muhtelif zamanlarda inşa edilmiş kırktan fazla türbe bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı müstakil
olarak inşa edilmişken bir bölümü de bir
medrese veya tekke-dergâhla ilişkilendirilmiştir. Kırktan fazla türbenin yaklaşık
dörtte üçü Osmanlı Dönemi öncesinde
inşa edilmiştir. Türbelerin dörtte birinin
dönemin saygın kadınları için yaptırılmış
olduğu gözlenmektedir. Osmanlı Dönemi öncesinde inşa edilmiş türbeler içinde
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en dikkat çekici örnek Pınarbaşı ilçesine
bağlı Melikgazi köyündeki Melikgazi
Türbesi*’dir. XII. yüzyılın son çeyreğinde
inşa edilmiş olabileceği düşünülen ve
yapı kare planlı olarak tasarlanan türbe,
içten kubbe, dıştan piramidal külahlı bir
örtü düzenine sahiptir. Yerli taş malzeme
geleneğinin baskın olduğu bir bölgede
tamamen tuğla malzemeyle inşa edilen
yapı, Orta Asya geleneğini Anadolu’da
devam ettiren erken örneklerinden biri
olması bakımından önemlidir.
Kent merkezindeki Orta Çağ türbelerinin neredeyse tamamı sekizgen planlı ve
içten kubbe, dıştan pramidal külah örtülü olarak inşa edilmiştir. Bunlardan Hasbek Kadı Mesud* (1185), Emir Cemaleddin Tanrıvermiş* (1189), Emir Sadreddin
Ömer bin Cemaleddin Muhammed
(Alaca Kümbed*) (1185) şehrin en erken
tarihli kitabeli örnekleri olarak ayrıca
büyük önem taşırlar. Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilen erken tarihli
örneklerde oldukça yalın bir bezeme
anlayışı hâkimdir ve sonraki yıllarda da
devam ettirilecek şekilde gövde ile üst
örtü arasında genellikle Ayete’l-Kürsi’nin
işlendiği yazı kuşağı görülür.
Orta Çağ Kayseri içinde sekizgen plan
dışında Suya Kanmış Hatun* ve İbrahim
Tennurî Türbeleri gibi örneklerde altıgen
gövdeli kubbe-külah örtülü düzenlemenin denendiği gözlenir. Döner Kümbed*
adıyla bilinen ve kitabesinden Şah Cihan
Hatun için yapıldığı anlaşılan türbe,
şehirdeki onikigen gövdeli, içten kubbe,
dıştan konik külah örtülü tek mezar yapısıdır. Tasarım itibariyle Ahlat türbelerini
hatırlatan ve muhtemelen XIII. yüzyıl
sonu, XIV. yüzyıl başına tarihlenebilecek
eser, her cephesini süsleyen bitkisel ve
geometrik bezemeleri kadar üç boyuta
yaklaşan figürlü bezemeleriyle de önem
arz eder.
1363 tarihli Ulu Hatun Kümbeti kare
planlı kubbeyle örtülü bir yapıdır ve
Tacettin ve Şeyh Seyfullah Türbeleri gibi
Osmanlı örneklerinde de görülen planın
Kayseri’deki ilk örneği olması bakımından dikkat çekicidir. Şehirdeki mezar
yapıları içinde farklı planlamaya sahip
örnekler açısından Sırçalı Kümbet*, Beşparmak (XIV. yüzyıl) ve Pazarören Süley-

Hunat Külliyesi’nin üç boyutlu planı (çizim: M. Akok)

man Bey* Türbeleri ayrı bir yer tutar.
Eretna Beyliği Dönemi’nden bir yapı
olduğu kabul edilen fakat adında geçen
“sırça” (çini) kelimesiyle ilgili herhangi
bir buluntuya rastlanmayan Sırçalı Kümbed, şehirdeki silindirik gövdeli tek yapıdır. Beşparmak Türbesi bugün bile şehrin
oldukça dışında bulunmakta olup iki katlıdır ve üst katı tonozlu bir eyvan şeklinde
düzenlenmiştir. Pazarören’de Dulkadırlı
Beyliği’ne ait bir yapı olan Süleyman Bey
Türbesi (1440) mumyalık bölümüyle iki

Döner Kümbed adıyla bilinen ve kitabesinden Şah
Cihan Hatun için yapıldığı anlaşılan türbe, şehirdeki
onikigen gövdeli, içten kubbe dıştan konik külah örtülü
tek mezar yapısıdır
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Avgunlu Medresesi (Y. Özbek)

katlı bir mezar yapısıdır ve mescit bölümünün bir cephesi sütunlara atılmış
kemerli revak düzeniyle boşaltılmıştır.
Şehre XIV. yüzyıl içinde 50-60 yıllık bir
sürede hâkim olan Eretnalılar* gerek
dönemin ekonomik koşulları, gerekse de
şehrin anıtsal yapılara doygunluğu
yüzünden büyük ölçekli yapı inşasına
girişmemişlerdir. Onlardan günümüze
kalan yapıların neredeyse tamamı türbe
olup büyük çoğunluğu Selçuklu geleneğini devam ettirmiştir. Ancak Şah Kutlu
Hatun (1351), Dört Ayaklı Türbe* (XIV.
y.y.ın ilk yarısı) gibi örnekler, birbirine
açılan tonoz-kubbe bileşimli mekânlardan oluşan yapılardır. Mehmet Zengi
Türbesi* ise L biçiminde bir planlamaya
sahiptir ve tonoz örtülüdür.
Anadolu Selçukluları Dönemi’nin
“Darü’l-Mülk” unvanlı iki şehrinden biri
olan Kayseri’de (diğeri Konya) Alâeddin
Keykubad’ın günümüze kemerli birkaç

Erkilet’te bir Roma tümülüsü üzerinde bulunan ve 1241
yılına tarihlenip köşk olduğu belirtilen Hızır İlyas Köşkü,
bütün ova ve Erciyes manzarasına hâkim bir konumdadır.
(Özbek, Arslan, KTKVE)

harabesi gelebilmiş bir yazlık sarayının
olduğu bilinmektedir. Bugün Şeker Fabrikasının arazisi içinde kalan Keykubadiye Sarayı* bir kaynak gölü kenarında
görkemli Erciyes Dağı’nı görebilen
mekânlardan oluşan huzur verici bir yapı
kompleksi olmalıydı. Ayrıca Kale içinde
Devlethane adı verilen bir idari bina
olduğu Osman Eravşar tarafından ileri
sürülmektedir. Erkilet’te bir Roma tümülüsü üzerinde bulunan ve 1241 yılına
tarihlenip köşk olduğu belirtilen Hızır
İlyas Köşkü*, bütün ova ve Erciyes manzarasına hâkim bir konumdadır. Şehrin
oldukça dışında bir su kaynağı ve bağ,
bahçe topografyasından uzak olan yapı,
bu yönüyle askerî amaçlı savunma yapısı
olabileceği gibi, şehir dışında dünyevi
hayattan uzak münzevi bir hayatı hedefleyen bir tarikat için inşa edilmiş bir
dergâh da olabilir. Artık yerinde olmayan
1241 tarihli kitabe Gıyaseddin Keyhüsrev*
Dönemi’ne ait olmakla birlikte yapının
Gıyasiye veya Keyhüsreviye gibi Sultan’a
referans veren isimlerle anılmayıp tasavvuf-tarikat literatürüne daha uygun düşen
Hızır İlyas adıyla anılması oldukça dikkat
çekicidir. Kaldı ki Kayseri’de yapı kimliklerine yönelik geçmiş yüzyıllarda tartışmalar yaşandığı, medrese olduğu ileri
sürülen yapının hangâh olarak kabul
edildiği tarihî belgelerden anlaşıldığına
göre, ileride ulaşılabilecek belgelerin bu
yapının kimliğinde de değişiklik yaratabileceğini söylemek kehanet olmasa gerektir. Şehrin güneyinde, Billur Bağları mevkiinde yüksek bir tepe üzerinde bulunan
Kızılköşk* adlı yapı, birden fazla tonozlu
mekânlardan oluşmaktadır. Neredeyse
harabeye dönüşen yapının duvarlarında
bulunan kırmızı aşı boyalı basit desenlerin yapıya adını verdiğini belirtebiliriz. O.
Eravşar* yapıyı binayla ilgili olmayan bir
vakfiyede geçen bilgilerden hareketle
1246 yılı öncesine tarihler. Şehrin varoşunda yer alan bir başka köşk yapısı da
XIV. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği
düşünülen Haydar Bey Köşkü*’dür.
Bir ticaret şehri olan Kayseri, Orta Çağ’da
adeta Doğu ve Batı’nın buluştuğu büyük
bir pazardır. Nitekim bugün Pazarören
kasabasına adını veren Yabanlu Pazarı*
Selçuklular Dönemi*’nde düzenlenen
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uluslararası bir panayırdır. Malların kervanlarla taşındığı bu dönemde yol güvenliği sağlanmış, kervanların konaklayacağı
anıtsal kervansaraylar inşa edilmiştir.
Anıtsal kervansaraylardan ikisi Kayseri il
sınırları içinde günümüze ulaşabilmiştir.
Birbirine yakın tarihlerde, 1230’lu yıllarda inşa edilen iki kervansaraydan Sultan
Hanı* Kayseri-Sivas, Karatay Hanı* ise
Kayseri-Malatya yolu üzerindedir. Bir
avlu ve barınak kısmından oluşan iki
kervansarayın da kendi bünyeleri içinde
birer mescidi ve hamamı vardır. Sultan
Hanı, avlusunda baldaken tarzı köşk
mescidiyle diğerinden farklılık gösterir.
Karatay Han’ın banisi Celaleddin
Karatay*’ın 1247 tarihli vakfiyesi kervansarayların nasıl işlediğine dair kıymetli
bilgiler içerir.
Masif köşe kuleleriyle anıtsal bir görüntü
ve emniyetli bir yapı kimliği gösteren bu
binaları yapan ustalar hakkında bilgi
olmamakla birlikte Sultan Han’ın giriş
cephesi batı köşedeki kule üzerinde yer
alan yazıt “Amel-i Yadigâr” şeklinde okunarak sanatçı adına referans olarak
değerlendirilmiştir. Her iki han, anıtsal
ölçülerinin yanı sıra zengin taş süslemeleriyle emperyal bir gücün tezahürleri
olarak değerlendirilebilir. Ortaçağ içinde
bu hanlarda konuk olmuş her tüccar,
memleketine dönüşünde, sattığı malların
bedeli olarak para ve mal götürmesinin
yanı sıra anıtsal ve bezemeli bir yapının
patronları olarak sultanların kudretine
yönelik izlenim ve efsaneleri de taşımış
olmalıdırlar. Gönül isterdi ki vezir Celaleddin Karatay gurur ve kibre kapılırım
endişesiyle kervansarayın inşaat defterlerini yaktırmamış olsaydı, belki o zaman
Selçuklu inşa organizasyonu hakkındaki
bilgilerimizi daha da zenginleştirip detaylandırmış olabilirdik.
XV. yüzyılın ikinci yarısında şehri kesin
olarak ele geçiren Osmanlıların kentin
fiziki görünümünü değiştirebilecek inşa
faaliyetlerinde bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde gerçekleştiğini bildiğimiz en büyük inşa faaliyeti
XVII. yüzyılın ikinci yarısında (1678)
İncesu’ya yapılan menzil külliyesidir.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın baniliğinde arasta odaklı olarak inşa edilen

Karatay Hanı içi (M. Denktaş)

külliye han, cami, medrese, sübyan mektebi ve hamamdan oluşmaktadır.
Osmanlı Dönemi’nde şehir merkezinde
inşa edilmiş en anıtsal yapılar Bedesten*,
Pamukhanı*, Vezirhanı*, Kapalı Çarşı*
gibi ticari yapılardır. Kayseri’deki ticaret
yapıları İslam şehirlerinin pek çoğunda
olduğu gibi Cami-i Kebir’in çevresinde
biçimlenmişlerdir. Kayseri’nin ticaret
dokusu içinde en erken tarihli eser olarak
görülen Bedesten 1497 tarihli olup II.
Bayezid zamanında şehre sancakbeyi
olarak atanan Abdülhay oğlu Emir Mustafa tarafından eşi ve II. Bayezid’in torunu Fatma Sultan’ın (Hançerli Sultan*)
Bursa’daki vakıf yapılarına gelir sağlamak amacıyla ve “halkın ihtiyacı” için 35
dükkânla birlikte inşa ettirilmiştir. Sonraki yıllarda Kapalı Çarşı ve Vezir Hanı’yla
kuşatılan Bedesten, düzgün kesme taş
malzemeyle dört serbest ayak ve duvarlara atılan sivri kemerlerin taşıdığı dokuz
kubbeli ana mekân ile bu mekâna güney
ve kuzey cephelerden eklenmiş kubbe ve
tonoz bileşimli dikdörtgen mekânlardan

Tek kubbeli camilere örnek İncesu Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa Camii-2007
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oluşur. Ana ve yan mekânlarıyla Bedesten tasarım olarak Galata ve Tokat
Bedestenlerine benzer. Suraiya Faroqhi*
Osmanlı kentlerinin gelişmişlik ve
büyüklük göstergelerinden birinin kentte
var olan bedesten sayısı olarak belirler.
Bu durumda Kayseri’nin iki bedestenli
büyük ve gelişmiş bir şehir olduğu ifade
edilebilir. Zira sur dışında olduğu bilinen
ve XVI. yüzyılda etrafındaki mahalleye
adını veren “Eski Bedesten*” şehirde birden fazla bedesten olduğuna işaret eder.
Şehrin batı surlarına açılan Boyacı
Kapısı*’nın karşısında olduğu bilinen ve
mimarisinden günümüze bir şey ulaşmayan Eski Bedesten’in Selçuklu Dönemi’nde inşa edilmiş olabileceği kabul edilmektedir.
Kayseri ticaret dokusu içinde yer alan
yapılardan birisi de Kapan Hanı adıyla
da bilinen Penbe veya Pamuk Hanı’dır.
Bedesten’in 1501 tarihli vakfiyesinde adı
geçen yapı Yasemin Demircan’a göre
Şah Sultan vakfı olarak inşa edilmiştir.
Şah Sultan, Samağarlılardan Hızır Bey’in
kızı ve Eretnalıların veziri Hoca Ali Şah’ın
oğlu ve Sivas Emiri Hacı İbrahim’in eşidir. Hacı İbrahim’in bir Moğol kabilesi
olan Samağarlılarla Eretna hükümdarına
karşı ittifak girişimleri XIV. yüzyılın son
çeyreğinde görülür. Dolayısıyla Şah Sultan ile Hacı İbrahim’in evlilikleri de bu
çerçevede bu tarihlerde gerçekleşmiş
olmalıdır. Bu bilgilerden hareketle en
azından Bedesten’den önce var olduğunu
bildiğimiz Pamuk Han’ın XIV. yüzyılın
sonlarında inşa edilmiş olabileceğini
kabul edebiliriz. Han, revaklı bir orta

Ahmed Muammer Bey’in yaptırdığı okullardan Ağırnas
İttihat ve Terakki Mektebi

avlunun etrafında sıralanmış ve iki katlı
olarak düzenlenmiş mekânlardan oluşur.
Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilen hanın zemin kattaki avlu revak
kemerlerinden bazıları zamanla kapatılıp
ek mekânlara dönüştürülmüş, zemin kattaki odaların bazılarına ek kapılar açılarak sokakla ilişkilendirilmiştir. Mekânların çoğunluğunda beşik tonozlu örtü
kullanılmışken üst kattaki mekânların
bazılarında ahşap kirişli düz toprak dam
tercih edilmiştir.
Ticari doku içinde en anıtsal örnek şüphesiz Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın
1723 yılında inşa ettirdiği Vezir Hanı’dır.
Aslen Nevşehirli (Muşkara köyü) olan
İbrahim Paşa’nın memleketinde inşa
ettirdiği külliyesine gelir sağlaması amacıyla yaptırdığı han, simetrik olmayan bir
düzen içinde arsa koşullarına uyan bir
planlamayla iki katlı ve üç avlulu olarak
yaptırılmıştır. Her ne kadar yapı arsa
koşullarına uydurulmuş ise de kent merkezinde tüm çarşıların ortasında bu
genişlikte yapılaşma alanı bulunabilmiş
olması dikkat çekicidir. Anadolu Türk
mimarlığında günümüze ulaşmış erken
tarihli örneklerine Bursa’da rastladığımız
şehir içi hanlarının zemin katlarının ocak
veya niş gibi barınmaya hizmet eden
unsurların olmamasından dolayı malların depolandığı veya ahır olarak kullanıldığı, ocaklı üst kat mekânlarının da tüccar büroları ya da konaklama birimleri
olarak değerlendirildiği ileri sürülür.
Vezir Hanı’nda kuyumcu, çuhacı, kumaşçı ve abacılar gibi esnafın iş yapması için
ferman çıkarma ihtiyacının duyulmuş
olması ilginçtir. Düzgün kesme taş malzemenin kullanıldığı yapının üç avlusu
da kare biçimli ayaklar üzerine atılmış
sivri kemerli revak düzenine sahiptir.
Revak koridorları ve odaların üzeri yarım
çapraz tonozlarla örtülü olup zemin kattaki odalar revağa açılan bir pencereyle
aydınlanırken üst kattaki odalardan bazıları sokak cephesine de açılmış iki pencereyle daha ferah birer mekâna dönüştürülüp çarşıyla da irtibatlandırılmıştır.
Ticaret dokusu içinde en anıtsal yapı
Kapalı Çarşı’dır. Evliya Çelebi’nin “Uzun
Çarşı” olarak tanımladığı Kapalı Çarşı,
İmparatorluğun Türkiye sınırları içinde
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İstanbul’dan sonraki en büyük örneğidir.
Eski fotoğraflardan bugünkü Cumhuriyet
Meydanı’na kadar uzandığı anlaşılan
Kapalı Çarşı, XIX. yüzyılda geçirdiği yangınlar ve Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan onarım ve müdahalelerle özgün planını tamamen kaybetmiştir. 1849 ve 1870
yangınlarından sonra belirli bölgelerde
onarımlar yapılmış, bugünkü şekline
yakın olarak 1804 dükkânı içerecek
şekilde Maraşlı Osman Paşa’nın çabalarıyla inşa edilmiştir. 1987-1991 yılları
arasında neredeyse tamamen yeniden
inşa edilen Çarşı, tonoz örtülü sokaklara
açılan tonoz örtülü dükkânlardan oluşur.
Ticaretle ilişkilendirilen ve bazılarının
konaklama amaçlı da kullanılmış olduğu
anlaşılan ve XVI. yüzyılda yaptırıldığı
bilinen Gön Hanı* (Piri Paşa Hanı),
Körükçü Hanı, Mahkeme Hanı, Kığlamaz Hanı, Sumoğlu Hanı gibi yapıların
kısmen veya bütünüyle ortadan kalktığı
görülmektedir.
Şehir merkezi ve çevre yerleşimlere inşa
edilen Osmanlı camileri tek mekânlı,
üzeri kurşun kaplamalı veya taştan kubbeli, son cemaat yerine sahip, başkent
örneklerinden farklı olarak avlusuz yapılardır. Kale içindeki Fatih Camii* (XV.
y.y.ın ikinci yarısı), Kurşunlu Camii*
(1573-86), İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii* (1678), Gürpınar Camii,
Molu Köyü Camii* (1713), Erkilet Nişancı
Mehmet Paşa Camii* (1718), Tavlusun
Yukarı Mahalle Camii* (1893-94), Talas
Han Camii* (1899), Tomarza Merkez
Camii* (1906) ve Pınarbaşı Aziziye
Camii* (1915) gibi yapılar, bu tarzın
örnekleri olarak dikkat çeker. Mahalle
aralarına inşa edilmiş mescit kimlikli
yapıların çoğunda taş ayaklara atılmış
kemerli destek sistemi veya ahşap direklerle taşınan ahşap tavanlı düzenlemeler
görülür. Bu yapıların büyük bölümünde
Kayseri yöresine özgü bir uygulama olarak minber veya köşk minare olarak
adlandırılan tasarımlar gözlenir. Kayseri
Şeyh (Tennuri) Camii* (1576), Kayseri
Yanıkoğlu Camii* (1657), Gesi Hacı Haydar Camii* (XVII. y.y.), Hasinli Camii*
(1714), Ispıdın (Bağpınar) Camii* (1736),
Akçakaya Köyü Aşağı Mahalle Camii*
(1803), Develi/Zile kasabası Ulu Camii*

Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen Talas
Esma Hatun Türbesi (Y. Özbek)

(1737), İncesu Bulgurcu Camii* (1767),
Develi/Zile kasabası Efendi Ağa Camii*
(1808), Molu Köyü Hacı Hasanoğulları
Camii* (1812), İncesu Karakoyunlu Camii*
(1834), Çifteönü Camii* (1884), Koşcağız
Köyü Camii* (1894) gibi örnekler bu
grupta ele alınabilecek yapılardır ve kitabelerinden hareketle çoğunun mahalle
ya da yöre sakini “Hacı” sıfatlı eşraf tarafından inşa ettirildiğini söylemek mümkündür. Pınarbaşı çevresindeki kimi köylerde yer alan XIX. yüzyıl tarihli ahşap
direkli bazı camiler zengin tavan konstrüksiyonları ve bezeme programı gösterirler.
Kayseri’de Osmanlı Dönemi’nde inşa
edilmiş cami ve mescitlerin bir bölümünde de birbirine yakın mesafede atılmış
kemer aralarına sal taşları veya ahşap
döşenerek düzenlenmiş üst örtüye sahip,
kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen
mekânlı planlama görülür. Özellikle
Büyük Bürüngüz’deki Alaüddevle*
(1590’da onarılmış), Daniş Ali Bey*
(1582-87) ve Mütevelli* Camileriyle Tavlusun Orta Mahalle Camii* (1618), Muncusun (Güneşli) Camii* (1737-38) bu
grupta değerlendirilebilecek örneklerdir.
Gubaroğlu* (1561), İsa Kümbet* (1564) ve
Gesi Orta Mahalle* mescitleri kare
mekânlı ve kubbeli üst örtüleriyle kitabeleri olmasa bile Osmanlı Dönemi’ne
referans verebilecek mahalle mescitleridir. Erkilet’e bağlı Taşhan köyünde bulu-
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nan Büyük ve Küçük Camiler, bölgede
tamamen veya kısmen kayaya oyularak
yapılmış nadir örnekler olarak bilinirler.
Aynı zamanda Kayserili bir devlet adamı
olan Raşid Efendi’nin Cami-i Kebir’in
güneydoğu köşesine inşa ettirdiği 1796
tarihli kütüphane, biri tonoz diğeri kubbeyle örtülü iki mekândan oluşurken
Reşit Akif Paşa’nın 1905 yılında Pınarbaşı’nda yaptırdığı kütüphane, sekizgen
planıyla daha çok bir mezar yapısı olarak
algılanır.
XIX. yüzyılda özellikle II. Abdülhamid
Dönemi’nde (1876-1908) Kayseri’nin
imarında önemli gelişmeler olmuştur. Bu
dönemden günümüze ulaşmış pek çok
yapının kitabesinden veya belgelerden
anlaşıldığına göre muhtelif türde yapılar
onun yardım ve himmetiyle inşa edilebilmiştir. İmparatorluğun yaşadığı sancılı
dönemde Kayseri’de azınlık ve misyonerlerin kilise ve okul inşaatları artmıştır.
Misyonerlerin özellikle propaganda
amaçlı okul inşaatları engellenmeye çalışılmış, Müslüman çocuklarının bu okullara gidebileceğinden büyük endişe
duyulmuştur. Ermeni, Rum azınlığın
yoğun olduğu Germir, Tavlusun, Ağırnas, Gesi gibi çevre yerleşimlerde mektep inşasına hız verilmiş, Kayseri İdadisi
de bu dönemde tamamlanabilmiştir.
Yapıların çoğu konutlarda gördüğümüz
tarzda ortadaki sofaya açılan üç veya
dört derslikten oluşmakta ve çoğunluğu
iki katlıdır. Bunların içinde Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi* örneğinde olduğu gibi anıtsal denilebilecek ölçüde yapılanları vardır. Öte yandan yine bu yapılardan Ağırnas İttihat ve Terakki Mekte-

Kayseri şehir merkezindeki Surp Astvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi -2015

binin giriş revağı sütunlarındaki zar tipi
başlıklar ve Pınarbaşı Barbaros İlkokulu*’ndaki sivri kemerli pencereler,
Osmanlı neoklasiğinin taşraya uzantıları
olarak değerlendirilebilirken Germir
Mektebi* revağında bulunan Sultan
Reşad imzalı tuğra, nüfusunun büyük
çoğunluğu Rum ve Ermeni azınlıklardan
oluşan bu küçük köyde sultanı ve dolayısıyla Osmanlıcılığı çağrıştırmasıyla dönemin fikrî atmosferine de referans verir.
Yine Abdülhamid Dönemi’nde rüşdiye,
idadi gibi modern usullerde tedrisat yapmayı hedefleyen okullar açılırken geleneksel öğretim kurumu medreseler de
ihmal edilmemiştir. Örneğin o yıllarda
küçük bir köy olan Şıhlı’daki Hamidiye
Medresesi* taş sütunlara atılmış yuvarlak
kemerli revaklı geniş avlusu, 20’den fazla
öğrenci odası ve cephe ortasından yükselen anıtsal taç kapısıyla mütevazı sayılmayacak ölçekte bir yapıdır.
Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen Talas
Esma Hatun Türbesi*, Esma Hanım’ın
ölümünden 25 sene sonra oğlu Ali Saib
Paşa* tarafından 1890’da yaptırılmış
sekizgen planlı, kubbeyle örtülü bir yapı
olmakla birlikte dönemin mimari üslubundan çizgiler de taşımaktadır. Anıtsal
ölçekli Zeynelabidin Türbesi*, 1886 yılında inşa edilmiş olup üçgen alınlıklı cepheleri, yüksek kasnaklı kademeli taş kubbesiyle başkent ve yerel mimari üslubun
bir sentezini sunmaktadır. Halkın inşa
ettirmeye başladığı bu yapı, yardım talebi
üzerine II. Abdülhamid tarafından
tamamlanmış ve onun himmeti kitabe ve
tuğrayla vurgulanmıştır. Şehrin en önemli manevi kişiliklerinden biri olan Seyyid
Burhaneddin’in mezarı üzerine 1894
yılında II. Abdülhamid’in himmetiyle
inşa edilen türbe günümüzde haftanın
hemen her günü kalabalık misafirleri
olan bir ziyaretgâha dönüşmüştür.
Merkezî bir kubbeye açılan tonoz örtülü
üç eyvandan oluşan yapıda eyvanların
dış cephesi devrin modasına uygun
üçgen alınlıklı olarak düzenlenmiştir.
XIX. yüzyıl Kayseri mimarlığı içinde kiliselerin ve yabancı misyoner okullarının
önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir.
Gregoryen Ermeniler ve Ortodoks Rumlar bölgedeki önemli gayrimüslim azınlı-
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ğı oluştururlar ve şehrin toplam nüfusu
içinde %30-35’lik bir oran oluştururlar.
XIX. yüzyıl öncesinde yeni kilise inşasıyla ilgili kayıtlara nadiren rastlanırken
tamirat taleplerinin daha çok bölgede
gerçekleşmiş depremlerden kaynaklanmış olabileceği sonucuna varılır. Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanları’yla
(1856) birlikte gayrimüslim azınlığa eşit
vatandaşlık, mal-mülk edinme ve yeni
kilise, okul inşa etme haklarının tanınması Kayseri mimarlığında yankısını
bulmuştur. Arşiv belgelerindeki ifadelerden anlaşıldığına göre devlet yeni kilise
inşasına izin vermede pek gönüllü değildir. Yeni kilise inşa talepleri; kilisenin
inşa edileceği arazinin statüsü (vakıf, mirî
arazi olup olmadığı), genişlik ve yüksekliği, ne türde yapılacağı (ahşap ve kagir)
inşaat masraflarının nasıl karşılanacağı
ve kilisenin inşa edileceği beldedeki gayrimüslim nüfus miktarına göre değerlendirilmiştir. Arşiv belgeleri ve kaynaklardaki kayıtlar, kiliselerin büyük çoğunluğunun halkın yardımlarıyla inşa edildiğini göstermekle beraber, Sinos oğlu Simonaki Efendi gibi bazı yerel zenginlerin
yüklü miktarda bağış yaptıklarını da bildirmektedir. Kayseri kiliseleri üzerine bir
doktora çalışması hazırlayan Şeyda Güngör Açıkgöz, çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere dayanarak XIX. yüzyılın
sonunda şehirde 130’a yakın kilise olduğunu belirtir. Ancak Kayseri taşınmaz
kültür varlıkları üzerine son yıllarda
yapılmış bir envanter çalışması, günümüze ulaşmış kilise sayısının 30 civarında
olduğunu ve örneklerin çoğunun şehrin
varoşundaki köylerde bulunduğunu göstermektedir. Günümüze ulaşmış kiliselerin büyük çoğunluğu bazilikal planda üç
nefli olarak inşa edilmiştir. Tavlusun
Ermeni Kilisesi’nde görüldüğü üzere
nadiren tek nefli ve Efkere Surp Stepanos* kilisesinde haçvari planın denendiği
gözlenir. Nefler genellikle beşik tonozla
örtülü olup orta nefte bema önü kubbeli
olmakla birlikte, Germir ve Talas Panagia*, Meryem Ana (Surp Astvadzadzin*)
Kiliselerinde kubbeler oldukça yüksek
kasnaklar üzerine inşa edilerek görünürlülüğü pekiştirilmiştir. Örneklerin bir
bölümünde batı cephede üç bölümlü ve

Develi Lisesi binası - 2009 (S. B. Akbaş)

çapraz tonoz örtülü narteks mekânları
yer alır. Germir Panagia* ve Endürlük*
kiliselerinde çokgen kaide üzerinde yükselen ve iki katlı olarak düzenlenen ve
birbirlerine kemerlerle bağlanmış sütunlu çan kuleleri anıtsal görünüşleriyle
mimariyi tamamlayan önemli öğeler
olarak dikkat çeker. Yöreye özgü düzgün
kesme taş malzemeyle inşa edilen kiliselerden bazılarında Hacı Murat Kalfa gibi
usta isimlerine ve Rum harfleriyle Türkçe
yazılmış (Karamanlıca) kitabelere rastlanır. Üçgen alınlıkları, oval veya dilimli
dairesel pencereleri, kompozit sütun başlıklarıyla dönem mimarisinin ruhuna
uygun çizgiler taşıyan bu yapıların gerek
plan gerekse bezeme bakımından aidiyet
referansları taşımadıkları gözlenir. Yani
Rum veya Ermeni kiliselerini birbirinden
ayıracak ve onu herhangi bir azınlığa mal
edecek mimari özellikler görülmemektedir. Aidiyet, yapının adından (Surp Toros,
Panagia, Asdvadzadzin) veya yazıttan
belirlenebilmektedir.
XIX. yüzyıl Kayseri’sinde her ikisinin de
çalışmalarını Ermeniler üzerine yoğunlaştırdığı iki misyoner grup söz konusudur. Misyoner gruplarından birini American Board of Commissioners for
Missions’a (ABCFM- Amerikan Misyonerleri ve Kurumları*) bağlı Protestan
rahip ve öğretmenler oluştururken diğerini Fransa tebaasından olan ve Katolik
öğretileri yaymayı amaçlayan Cizvit
papazları*dır. 1854’te Kayseri 1870 yılında Talas istasyonlarını kuran Board’un
bölgedeki çalışmaları doğrudan Protestan öğretileri olmamış, daha çok eğitim
ve sağlık alanında yoğunlaşmıştır.
Board’un 1887-90 yılları arasında
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Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılan Güpgüpoğlu Konağı

Talas’ta kurduğu hastane, çeşitli dönemlerde el konulup yine sağlık/tedavi amacıyla da kullanılsa da 1972’ye kadar asli
işlevinde değerlendirilmiştir. Aşağı Talas
bölgesindeki yapıdan günümüze anıtsal
olmayan ölçülerdeki kapısı dışında pek
bir şey ulaşmamıştır. Board’un Kayseri/
Talas’taki en kapsamlı mimarlık tasarımı
Yukarı Talas’ta inşa ettirdiği okullardır.
1871’de açılan Kız Koleji, 1889 yılında
Yukarı Talas’ta Paşa Konağı veya Aslanlı
Konak adıyla bilinen yapının satın alınmasıyla buraya taşınmıştır. 1889 yılında
Aşağı Talas’ta açılan Erkek Kolejinin
küçük bulunması sebebiyle Yukarı
Talas’ta satın alınan arsaya 1906-1908
yılları arasında bugünkü büyük bina inşa
edilmiştir. Yukarı Talas’taki Kız Kolejinin de dar geldiği gerekçesiyle okulun
bahçesine doğru genişletilerek yeni ve
kâgir bir binanın inşası için Şura-yı
Devlet’in 1911 tarihli kararıyla ruhsat
verilmiştir. Zaman içinde okulun bahçesine yapılan yatakhane, hamam, misafirhane, marangozhane ve şapelle bu alan
bir kampüs/komplekse dönüşmüştür.
Board’un görevlilerinin tasarlayıp yerel
ustaların düzgün kesme taşla inşa ettiği
bu yapılar, bodrum üzerine iki veya üç
katlı olarak tasarlanmıştır. Kat ayrımlarının silmelerle vurgulandığı, cephelerin
dikdörtgen boyutlu pencerelerle boşaltılıp üçgen alınlıklarla nihayetlendiği yapıların iç mekân tasarımlarının birbirlerinden farklı oldukları yani bir tip proje
anlayışıyla yapılmadıkları gözlenir. Dar

bir koridorun iki yanına sıralanmış dikdörtgen mekânların yanı sıra taş ayaklarla desteklenmiş ahşap tavanla örtülü
geniş ve aydınlık dikdörtgen mekânlar da
gözlenmektedir.
Cizvit papazlarının XIX. yüzyılın sonunda (1896) Kayseri’de Tus Mahallesi’nde
aldıkları arsayı mesken olarak kullanacaklarını bildirmelerine rağmen çevredeki arsaları da satın alarak erkeklere mahsus bir mektep (Saint-Basil) ve mabet
inşa ettikleri, okulun karşısındaki arsaya
da kızlar için bir mektep yaptırdıkları
(Saint-Joseph) arşiv kayıtlarından öğrenilmektedir. Bu okullardan günümüze
herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Ancak
kimi yayınlarda eski fotoğraflarını görmek mümkündür.
Zincidere’de bulunan ve Cumhuriyet
Dönemi’nde 1926-32 yılları arasında
Köy Muallim Mektebi* olarak da kullanılan binanın XX. yüzyıl başında inşa edilmiş bir Protestan mektebi olduğu kabul
edilmektedir. Erciyes gazetesinin 17
Haziran 1912 tarihli 26. sayısında okulda
düzenlenen bir mezuniyet ve diploma
töreni anlatılarak yapının İsviçreli Miss
Griber tarafından yetimhane olarak
yapıldığı kaydedilmiştir. Mezuniyet törenine katılanlar içinde bir Protestan papazın bulunması ve diğer Hristiyan cemaatlerinden kimsenin olmaması okulun bir
Protestan mektebi olduğuna dair kanaati
kuvvetlendirmektedir. Günümüze ulaşan
okul, kuzey-güney doğrultuda bodrum
üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Güney-kuzey aksında biçimlenen orta
koridorun iki yanına doğu-batı doğrultuda dikdörtgen olarak tasarlanmış simetrik mekân kurgusuna sahip yapının giriş
kapıları koridora açılacak şekilde güney
ve kuzey cephe ortasına yerleştirilmiş ve
kapılar dikey eksende çatı seviyesinde
üçgen alınlıklı birer mekânla vurgulanmıştır. Yapının üst katında koridorun
orta bölümünde doğu ve batı kanada
açılmış eyvan biçimli düzenlemeyle bir
haç tasarımı oluşturulmuştur.
Kayseri su yapıları bakımından da oldukça zengin örneklere sahip bir merkezdir.
Germir yakınlarındaki Büyük Avgın,
Makbul ve Erciyes Dağı eteklerinden
çıkan muhtelif kaynaklardan toplanan
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suların üstü taşlarla kapatılmış taştan
arklar vasıtasıyla şehre getirilip künkten
borularla mahalle çeşmelerine dağıtıldığı, dönem kaynaklarından ve günümüze
ulaşmış bakiyelerden öğrenilmektedir.
Ayrıca bu kaynaklarda hem su yollarının
hem de çeşmelerin bakım ve idamesi için
zengin gelir kaynaklarına sahip vakıflar
tesis etmiş eşrafa da rastlamak mümkündür. Lale Devri’nde İstanbul’da inşa edilmiş anıtsal meydan çeşmeleri dışında,
Anadolu coğrafyasında görülebilecek
tüm çeşme tiplerine Kayseri’de de rastlanabilmektedir. Talas Hacı Ahmet ve
Esma Hatun, Erkilet Hasan Bey gibi bir
yapının duvarıyla bağlantılı olanlar; Hacı
Veled*, Subaşı Köyü Mimar Mehmed
Ağa*, İbrahim Tennuri* ve Hasbek Kümbeti* çeşmeleri gibi bağımsız örneklerle
Büyük Bürüngüz köyünde kubbeyle
örtülü baldaken tasarımlı Meydan* ve
Yazıcı* çeşmeleri oldukça ilginç örnekler
olarak dikkat çekicidirler. Çifteönü* ve
Keşlik köyü* çeşmelerinde olduğu gibi
çift kemerliler, Talas Meydan*, Sivas
Caddesi ve Tavlusun Hacı Rüştü Paşa*
çeşmeleri gibi üçgen alınlıklılar ve derin
bir eyvan şeklinde düzenlenen Endürlük
Karasu* ve Taşhan köyü Dutlu* çeşmeler
farklı tasarım ve cephe kompozisyonlu
örneklerdir. Bazıları çatısına eklenmiş
köşk minareyle yanı başındaki camiyle
bütünlük oluşturan bu yapılar genel itibarıyla oldukça yalın bir inşaat programı
yansıtırlar. Sınırlı sayıdaki örnekte ön
veya yan cephelerde yer alan kuş evleri
bir yandan yapıyı bezerken öte yandan
bani/baniye veya mahallelinin hayvan
sevgisi ve merhamet duygusuna da referans olur. Mütevazı ölçekli tasarımlarıyla
bu yapılar ayaküstü sohbetlerin yapıldığı,
mahalle havadislerinin alındığı birer sosyal mekânlar olmalarının yanı sıra kitabelerindeki kayıt ve ifadeler bakımından
da kentli nüfusun dinî, sosyo-kültürel
kimliği hakkında bilgiler içermektedir.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak şehir
hayatının gerektirdiği değişimlerden
olumsuz etkilenip birer birer ortadan
kalkmakta veya kaldırılmaktadırlar.
Su yapılarının Kayseri’deki bir diğer
önemli temsilcisini hamamlar oluşturur.
Kayseri il dâhilinde günümüze ulaşmış
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1927 yılında Amerikan Fox şirketi tarafından inşa edilen istasyon binası-2015

21 hamam vardır. Ancak bu sayının kay-

naklarda geçen fakat günümüze ulaşamamış örneklerle daha fazla olacağı
kabul edilebilir. Ayrıca kısmen de olsa
günümüze ulaşmış dört konak hamamı
vardır. Hamamlardan dokuz tanesi il
merkezinde yer almakta olup dördü
Osmanlı Dönemi’nden, beşi Osmanlı
öncesi dönemde inşa edilmiştir. İl merkezindeki dokuz hamamdan yedi tanesinin kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler içeren “çifte” hamam olarak yapıldığı
gözlenmektedir. Günümüze ulaşan 21
örnekten ikisinin Selçuklu Dönemi anıtsal mimarlık örneklerinden Sultan Hanı
ve Karatay Hanı’nda yer aldığı ve hana
gelen yolcuların kullanımına mahsus
olduğu anlaşılmaktadır. Örneklerden
birinin de inşası XIII. yüzyıla kadar
dayandırılabilecek bir kaplıca olduğunu
belirtmek gerekir. Çoğunluğu il merkezi
dışında köy ve kasabalarda yer alan
hamamların neredeyse tamamı (11 adet)
tek hamam olarak inşa edilmiştir. Bu
hamamların haftanın belirli günlerinde
kadınlar tarafından kullanıldıkları bilinmektedir.
Plan ve tipoloji olarak sıcaklık mekânı
tasarımına göre bir sınıflama yapılan
hamamların Kayseri örneklerinde yarısının farklı eyvan sayılarına sahip köşe
halvetli tipte inşa edildiği, bu tasarımın
XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar her
dönemde rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Kölük* ve Birlik* Hamamı gibi erken
tarihli örneklerde yıldızvari veya eşdeğer
iki mekânlı sıcaklık tasarımları gözlenir.
Ağırlıklı olarak düzgün kesme taş malze-
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meyle inşa edilen hamamlar içinde
Osmanlı Dönemi’nden örneklerin bazıları geniş ve yüksek kubbeli soyunmalık
mekânlarıyla dikkat çekerler. Özellikle
sur içinde Cami-i Kebir ve ticaret bölgesine yakın olarak 1542 yılında Kadı Burhaneddin Mahmud tarafından inşa ettirilen çifte hamamın erkekler bölümü
soyunmalık mekânını örten kubbe
önemli bir örnektir. İşlevine bağlı olarak
yalın tutulan hamamlar içinde Hunat
Hamamı*, kadınlar bölümünün soğukluk
mekânında 1969 yılı hafriyat çalışmaları
esnasında bulunan Kubadabad tarzı sır
altı teknikli çinilerle ayrıcalıklı bir yere
sahiptir. Erkekler bölümüne 1238 yılında
eklendiği düşünülen kadınlar bölümündeki bu çiniler muhtemelen Kayseri Keykubadiye Sarayı* bezemelerinden artmış
örnekler olmalıdır.
Kayseri’de XIX. yüzyıl mimarlığı içinde
camiler, kiliseler, Müslim veya gayrimüslim eğitim yapılarından ayrı olarak hükümet konağı, askerlik dairesi, memleket
hastanesi, kışla, hapishane ve hatta
güherçile* fabrikası gibi kamu ve sanayi
binalarının da inşa edildiği bilinmektedir. Hemen hemen her kaza merkezine
inşa edildiğini öğrendiğimiz hükümet
konaklarından hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Develi Askerlik dairesi ve lojmanı* II. Abdülhamid Dönemi’nde inşa
edilip günümüze ulaşmış, ortadaki koridorun iki yanına yerleştirilmiş büro/odalardan oluşan simetrik planlı ve iki katlı
yapılar, Hakkı bin Mahmud adlı usta
tarafından inşa edilmiştir.
XX. yüzyıl başında o dönem Kayseri’sinin taşrası sayılacak bir bölgeye inşa
edilmeye başlanan Memleket Hastanesi*,
Cumhuriyet Dönemi’nde tamamlanmıştır ve revaklı girişi, bodrum üzerine tek
katlı olarak koridorlara açılan odalardan
müteşekkil planıyla, dönemi içinde
hükümet konaklarından idadi yapılarına
kadar pek çok yapıda uygulanmış bir
tasarımı yansıtır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1923-46 yılları arasında Kayseri’de mimarlığın eğitim ve sanayi yapıları üzerine yoğunlaştığı gözlenir. Kayseri dışından Yeşilhisar’a,
oradan Niğde ve Ulukışla’ya ulaşan
demiryolu, 1927 yılında Kayseri üzerin-

den Sivas’a uzatılmıştır. 1927 yılında
demiryoluna bağlı olarak istasyon binası,
lojmanlar ve tamirhaneler inşa edilmiştir. Amerikan Fox şirketi tarafından inşa
edilen İstasyon binası* kesme taştan kâgir
olarak yapılmıştır. Günümüzde de kullanılan ve bir kültür varlığı olarak tescil
edilen istasyon binası, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir plana sahiptir ve
güney ve kuzeyden girişleri olan bir bekleme salonu ve salonun doğu ve batı
kanatlarına tasarlanmış odalardan oluşur. Bekleme salonu tek katlı olarak
tasarlanmışken yan kanatlar iki katlı olarak düzenlenmiştir ve üst kat mekânlarının lojman olarak planlanmış olduğu
belirtilir. Yan kanatların kat ayrımları
silmelerle olduğu kadar farklı pencere
kurgusuyla da vurgulanmıştır. İki katlı
olarak inşa edilen lojmanların plan bakımından devrimlerin ruhuyla örtüşen çağdaş hayatın gereklerine uygun tasarımlar
olduğu kabul edilir.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kayseri’de iki sanayi tesisinin inşa edildiği
bilinmektedir. 1926 yılında Alman Junkers şirketince Tayyare Fabrikası* kurulurken, 1934-35 yılları arasında Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası* inşa
edilmiştir. 6 Ekim 1926 yılında açılan
Kayseri uçak fabrikası, çelik konstrüksiyonlu 11 hangar ve etrafında memur ve
işçi lojmanlarından oluşur. Hangarların
çelik teçhizatları Almanya’da hazırlanıp
gemiyle İskenderun’a, oradan trenle
Ulukışla’ya, buradan da kağnılar ve develerle Kayseri’ye getirilip monte edilmiştir. Sümerbank Pamuklu Dokuma Fabrikası, Rus Mimar Nikolaev tarafından
tasarlanmıştır. Bir kampüs şeklinde
düzenlenen fabrika sahasında elektrik
santrali, kreş, sosyal tesisler ve beş farklı
tipte inşa edilmiş lojmanlarla çevresinde
yeni kentsel yerleşim alanlarının oluşmasına yol açmıştır.
Dönemin eğitim yapıları içinde Kayseri
Endüstri Meslek Lisesi* ve Develi Lisesi*
gibi anıtsal örneklerin yanı sıra Akkışla,
Yeşilkent, Kaynar, Toklar, Örenşehir,
Nize gibi belde ve köylerde inşa edilmiş
okullar, köşelerden ön ve arka cepheye
çıkıntı yapmış mekânlar ve giriş cephesine paralel düzenlenmiş koridora açılan
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üçer derslikten oluşurlar. Çoğu ahşap
direkli üçgen alınlıklı bir giriş sundurmasına sahiptir.
1923-32 yılları arasında Mimar Süleyman
Unutulmaz tarafından inşa edilen Develi
Lisesi, U biçiminde tasarlanmış bir koridor etrafına sıralanmış dersliklerden
oluşmakta ve simetrik bir düzenlemeyle
iki katlı olarak yapılmıştır. Düzgün kesme
taş malzemeyle inşa edilen okulun giriş
cephesi iki kat hâlinde düzenlenmiş
kemerli revağıyla yapının en özgün cephesi olarak kabul edilebilir. Pencere
kemer kilit taşlarına işlenen ve bilimin
aydınlığını simgeleyen meşale kabartmaları bezeme açısından dikkat çekici
detaylardır.
Kayseri’de Türk eğitim tarihinin kısa bir
özetini verebilecek tüm okul türlerinin
örneklerini görmek mümkündür. Köy
Enstitüleri de bunlardan biridir. 17 Nisan
1940 tarihinde çıkarılan 3803 sayılı Köy
Enstitüleri Kanunu’yla beş yıllık köy
okullarını bitirmiş sağlıklı ve yetenekli
köylü çocuklarının beş yıllık bir eğitimöğretime tabi tutulduğu Köy Enstitüleri
ziraata elverişli, birkaç vilayetle bağlantılı
ve köy nitelikli bölgelere kurulmuştur. Bu
okullar içinde yatakhane, revir, spor ve
sinema salonu, yemekhane, hamam ve
öğretimin uygulamalı olarak verildiği
işliklerle adeta birer kampüs olarak
tasarlanmıştır. Projeleri ulusal mimarlık
yarışmalarıyla belirlenen bu okulların
çoğu, inşa edildiği bölgenin doğal malzemesiyle ve yerel usta ve öğrenciler tarafından bina edilmişlerdir. Kayseri’de
Pazarören’de bulunan Köy Enstitüsü* de
Yüksek Mimar Ahsen Yapanar ve Mualla
Eyüpoğlu-Anhegger’in birinci seçilmiş
projelerine göre inşa edilmiştir. Enstitü
esasen 1936 yılında burada inşa edilmiş
olduğu bilinen okulun etrafında tasarlanmış yapılardan oluşmaktadır.
1943-45 yılları arasında Paul Bonatz ve
Kemal Ahmet Aru’nun tip projesinden
hareketle inşa edilen Erkek Sanat Enstitüsü, Kayseri’de geleneksel kesme taş
malzemeyle teknolojinin birleştirildiği
modern uygulamalardandır. Okulun
300’er öğrencilik tesviye metal ve
marangozluk atölyeleri, güney ve kuzey
cephelerine açılmış iki sıra pencere
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Cumhuriyet Halk Fırkasının 1937 yılında açtığı yarışmada birincilik alan ve
Leman Tomsu ile Münevver Belen’in hazırladığı projede kısmi tadilatlar
yapılarak Kayseri Halkevi inşa edilmiştir.

düzenlemesiyle aydınlık ve ferah mekânlar olarak planlanmış, betonarme makas
strüktürlü üst örtü modernist tavrın çizgileri olarak kabul edilmiştir.
Kayseri’de Erken Cumhuriyet Dönemi’nin modernist çizgide inşa edilmiş
mimarlık örneklerinden birisi de Halkevi
binası*dır. Halkevleri*, Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın Türk Ocağı’nın tüm dünya
Türklüğünü kucaklayan ve kültürel olduğu kadar ırki nitelikler de taşıyan milliyetçilik anlayışıyla bağdaşmaması ve milliyetçiliği daha çok Türkiye sınırları içinde
benimsediği kültür milliyetçiliği anlayışından hareketle kapatma gereği duyduğu Türk Ocakları’nın yerine 1931 yılında
kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın eğitim-kültür örgütü gibi tasarlanan
halkevleri, Cumhuriyet’in devrim ve
değerlerini halka anlatmak için konferans, konser, sergi, müsamere ve gezi gibi
etkinlikler düzenleyip dergi, kitap vs.
yayınlamakla görevlendirilmiştir. Kayseri’de Halkevi, yaklaşık 10 yıl, Türk Ocağı
binasında hizmet vermiştir. Cumhuriyet
Halk Fırkası’nın 1937 yılında açtığı yarışmada birincilik alan ve Leman Tomsu ile
Münevver Belen’in hazırladığı projede
kısmi tadilatlar yapılarak Kayseri Halkevi
inşa edilmiştir. Eser, kent meydanına
ulaşan ana arterlerden biri olan İstasyon
Caddesi üzerinde, caddeye ve tarihî Hacı
Kılıç Camii’ne cepheli olarak inşa edil-
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Eski bir Kayseri mahallesi-1980’li yıllar

miştir. Güney hariç üç cepheden de girişleri olan yapı iki katlı yapılmıştır. Büyük
bir gösteri salonunu L biçiminde kuşatan
koridor etrafında biçimlenmiş idari ofisler ve işliklerden oluşan bir planlamaya
sahiptir.
Kayseri’de Türk mimarlığının sivil alandaki en önemli temsilcileri evlerdir.
Geleneksel bir Kayseri evi (Ev*)genellikle
bir ya da iki katlı olarak tasarlanmakta,
altlarında yöresel tabirle zerzembi denilen bir bodrum kat yer almaktadır. S.
Faroqhi’nin arşiv belgelerinden ulaştığı
sonuca göre XVII. yüzyıl başlarına kadar
Kayseri evleri genellikle tek katlıdır. İki
katlı evlerin tüm evler içindeki oranı %1,7
olup sayısı dörttür. Yine bu belgelerden
anlaşıldığına göre tam donanımlı bir
evde en az bir tabhane, bir sofa, bir oda
ve avlu bulunmaktadır.
Bodrum kat, servis ve depolama alanı
olarak değerlendirilir ve mutlaka bir
ahıra sahiptir. Belgelerde “muhavvata”
(etrafı çevrili) tabiriyle adlandırılan avlu,
XVII. yüzyıl belgelerine göre %78 oranında bir sayıya sahiptir ve bazı evlerde birden fazla bulunabilmektedir. Genellikle
tek katlı evlerde odalar avluya yönlendirilmiştir ve avluda mutfak (tokana), kiler,
abdesthane, hamam gibi mekânlar yer
alır. Bunların yanında zemini taş döşeli
avluların bazılarında bitki yetiştirilecek
toprak zemin, kuyu, ocak ve taş/mermer
havuz bulunabilir.
Evlerde oturma mekânı sofadır. Sofalar
ev sahibinin ekonomik durumuna bağlı
olarak farklı boyut ve bezeme düzenleri-

ne sahip olabilir. Vacit İmamoğlu*’nun
tespitlerine göre sofalar 7-8 m. boy, 4-5
m. genişlik ve 5-7 m. yükseklikte olabilmektedir. İki ya da üç yönden ahşap veya
taş sedirlerin çevrelediği sofa mekânında
duvarlar yerden 1,5-2 m. yüksekliğe kadar
ahşap levhalarla kaplanmakta, ahşap levhaların üzeri boyalı bitkisel nakışlar veya
oymalarla süslenmektedir. Bazı evlerde
sofa duvarlarından biri ortasında şerbetlik denen bir niş bulunur ve kimisinde bu
niş yüzeyine hayali manzara resimleri
işlenirdi. Kayseri evlerinin en gösterişli
mekânı olarak adeta bir “vitrin” kimliği
taşıyan sofalar işlev bakımından misafir
odası, oturma odası, ibadet yeri ve başka
mekâna taşınma zahmetine katlanamayacak yaşlılar için yatak odası gibi farklı
amaçlarla kullanılmıştır.
Müslüman ya da gayrimüslim tüm Kayseri evlerinde temel yapı malzemesi taş,
ahşap ve demirdir. Taş malzeme duvarlarda, ahşap malzeme iç mekânlarda
duvar kaplaması, dolap, raf düzeneklerinde ve üst örtüde kullanılırken demir
malzeme, taşları birbirine kenetlemede
ve merdiven, köşk korkuluklarıyla pencere şebekelerinde değerlendirilmiştir.
Gerek V. İmamoğlu gerekse G. Büyükmıhçı kentteki Müslüman ve gayrimüslim evlerinin plan ve tasarımlarında çok
fazla farklılık olmadığını, farklılığın daha
çok içe/dışa dönük yaşam tarzlarından
kaynaklanarak cephe düzenlerinde
yoğunlaştığına dikkat çekerler. Hristiyan
evlerinde cephelere daha çok pencere
açılmış, XIX. yüzyılda bazı evlerin odala-
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rına ocak, şömine eklenmiş, daha çok
avluda yer alan tuvalet, kapalı mekâna
alınmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla
birlikte zenginlik ve gösteriş mimariye
yansımış, korint veya iyon tarzı sütunlu
anıtsal girişli konaklar inşa edilip bazılarının giriş cepheleri ve salonlarına taş
heykeller yerleştirilmiştir. Müslüman
evlerinde genellikle hayali manzaralar
şeklinde tezahür eden duvar resimleri,
gayrimüslim evlerinde fazla örneği olmasa da figür de içermeye başlamıştır.
Kaynakça: V. İmamoğlu, Geleneksel Kayseri
Evleri, Ankara 1992; S. Faroqhi, Orta Halli
Osmanlılar, (çev. H. Çalışkan), İstanbul 2009;
Y. Özbek, Kayseri’de Tarihi Okul Yapıları,
Kayseri 2011; M. Denktaş, “Pınarbaşı Uzunyayla’daki Ahşap Direkli Camiler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16
(2004), s. 53-90; Y. Özbek, “Kayseri Tomarza’da II. Abdülhamid Döneminde İnşa Edilmiş İki
Yapı: Merkez Camisi ve Müftülük Binası”, Metu
Journal of The Faculty of Architecture, vol:
28/1, (2011), No: 1, s. 37-50; M. Denktaş, “İncesu
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi”, Vakıflar Dergisi, S. 26 (1997), s. 193-224; A. Baş,

Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Kayseri 1996; F. Sümer, Yabanlu Pazarı.
Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük
Bir Fuar, İstanbul 1985; Y. Özbek, “Tuzhisar
Sultan Hanı”, Anadolu Selçuklu Kervansarayları, ed. H. Acun, Ankara 2007, s. 175-193; M.
Denktaş, “Karatay Han”, Anadolu Selçuklu
Kervansarayları, ed. H. Acun, Ankara 2007, s.
359-379; O. Turan, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri

III. Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri”,
Belleten, C. XLV (1948), s. 17-169; O. Eravşar,
“Az Bilinen Bir Selçuklu Köşkü: Kızılköşk”, VI.

Ortaçağ Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve
Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002),

Kayseri 2002, s. 365-379; S. Cirtil, “Eretna
Beyliği Mimarisi”, Konya 2001, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Doktora Tezi); H. Gündoğdu, Dulkadirli Beyliği
Mimarisi, Ankara 1986; K. Göde, Eretnalılar,
Ankara 1994; M. Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
Sarayı ve Köşkleri”, Vakıflar Dergisi, S. 28
(2004), s. 237-264; O. Eravşar, “Anadolu Selçuklularında İdari Mekan Olarak Devlethane”,

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Kongresi, C. I, Konya 2001, s. 281-295; M.

Çayırdağ, “Kayseri’nin En Eski İslâmi Kitabesi
ve Şehirdeki Selçuklu Sarayı Devlethanenin Yeri
Meselesi”, KYTSB4, s. 125-137; M. Çayırdağ,
“Kayseri Köşk Medresesinin Hangâh (Buk’a)
Olduğu Hakkında 1657 Yılında Alınan Mahkeme Kararları”, VI. Ortaçağ Türk Dönemi Kazı

Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10

1960’lardan itibaren oluşan yeni Kayseri’de Alparslan Mahallesi ve Sivas
Bulvarı’ndan bir görünüm (KBB Arşivi)

Nisan 2002), Kayseri 2002, s. 259-279; O.

Eravşar, “Kayseri Ahi Evren Zaviyesi”, Ortaçağda Anadolu, Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan, Ankara 2002, s. 219-234; M. Çayırdağ,
“Kayseri’nin İncesu İlçesinde Şeyh Turesan
Zaviyesi”, Belleten, S. 174 (1980), s. 271-278; İ.
Beldiceanu, “Deux Villes de L’Anatolie Preottomane Develi et Qarahisar dapre des Document
İnedit”, Revue des Etudes Islamiques, S. 39/2
(1971), s. 337-386; Y. Özbek, “Havadan Köyü
Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi”, 9. Milletlerarası
Türk Sanatları Kongresi, Ankara 1995, C. III, s.
37-46; Denktaş, Su Yapıları; H. Karamağaralı,
“Kayseri’deki Hunâd Camiinin Restitüsyonu ve
Hunâd Manzumesi’nin Kronolojisi Hakkında
Bazı Mülahazalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXI (1976), s. 199245; E. Yurdakul, Kayseri Külük Camii ve
Medresesi, Ankara 1996; G. Öney, “Kayseri
Hacı Kılıç Cami ve Medresesi”, Belleten, C.
XXX, S. 119 (1966), s. 377-390; G. Cantay, Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları,
Ankara 1992; T. Özgüç, Kültepe-Kaniş/Neşa,
İstanbul 2005; N. Çorağan-Karakaya, “Yeni
Bulgular Işığında Gereme’deki Panagia Kilisesi
ve Çevresi”, Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ,
S. 5 (2011), s. 1-24; Özbek-Arslan, KTKVE; M.
Denktaş, Kayseri’de Yıkılan Anıtlarımız, Kayseri 2007; Ş. G. Açıkgöz, “Kayseri ve Çevresindeki 19. Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları İçin
Öneriler”, İstanbul 2007 (İTÜ Yayınlanmamış
Doktora Tezi); N. B. Yöney, “Devlet Eliyle
Modernizm. Kayseri’deki Kamu Yapıları, Kent
Belleğindeki Yerleri ve Miras Nitelikleri Üzerine
Bir Değerlendirme”, Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı (ed. B. Asiliskender-B. Ceylan-A. E. Tozoğlu), Kayseri 2012, s. 31-54; F. S. Kariptaş, “Kayseri’nin Yirminci Yüzyıl Endüstri Mirası”, Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı (ed. B. Asiliskender-B.
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Ceylan-A. E. Tozoğlu), Kayseri 2012, s. 79-100;
Topçu, DTE; Y. Özbek, “Kayseri Evlerinde
Duvar Resimleri”, “Gelenek, Kimlik, Bireşim,
Kültürel Kesişmeler ve Sanat”, Günsel
Renda’ya Armağan, Ankara 2011, s. 209-219;
Ş. Tali, “Kayseri Talas Akçakaya Köyü’nde Tarihi Üç Cami” Uluslararası Katılımlı 15. Orta-

çağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Sempozyumu, Eskişehir 2012, C. II, s. 735-748; Ş.Tali,

“Kayseri Molu Köyünde Bulunan Tarihi Yapılar”, 16. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve

Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Sivas 2014, C. II, s. 701-716.

YILDIRAY ÖZBEK

MİMARSİNAN (CIRLAVUK)
Koramaz nahiyesine bağlı olarak ilk defa
1484 tarihli Defter’de “Karye-i Cırlavuk”
adı altında kaydedilen köyde 34 Müslüman hane, 9 tane de gayrimüslim hane
olmak üzere toplam 43 nefer ikamet
etmekteydi. 1500 tarihli Defter’de
“Karye-i Cırlavuk, tîmâr-ı Dizdârma
‘amerdân-ı kal‘a mâlikânesi vakf-ı
Câmi‘-i Sultân” şeklinde kaydedilen köy,
Kayseri Kalesi dizdarına ve kalede görevli askerlere tımar olarak tahsis edilmişti.
Köyün malikâne geliri ise Cami-i Kebir*
vakıfları arasında yer almaktaydı. Bu
tarihte köyde 22 Müslüman hane, 4 gayrimüslim hane, az miktarda toprak tasarruf eden 11 caba, 7 mücerret ve köye
dışarıdan gelen bir biruni ile bir de meczup bulunmaktaydı. Köyün vergi hasılı
7164 akçe olup gayrimüslimlerden alınan
cizye miktarı ise 260 akçe idi. Buğday,
arpa yulaf, çavdar, mercimek ürünleri
yanında bağ ve bostan üretimi de vardı.

Mimarsinan (Cırlavuk) merkez -2008 (H. Yüksel)

1500 tarihli Defter’de İspile köyünden

bahsedilirken Cırlavuk köyü ile alakalı
ilginç bir kayıt düşülmüştür. Buna göre,
“Karye-i İspile, karye-i mezkûreden inen
sudan karye-i mezkûre ve karye-i Vank
ve Tevânasûn ve Germur ve karye-i Cırlavuk halkının her çifte iki nevbet suları
olduğuna tertîb üzere ellerinde hüccet-i
şer‘iyyeleri var. Ber-mûceb-i hüccet-i
şer‘iyye mutasarrıf olalar” şeklindeki
kayıt, İspile’den gelen suyun Vank, Tavlusun*, Germir* ve Cırlavuk köyleri arasında ekilebilir toprakların sulanabilmesi
için nöbetleşe kullanılması hususunda
Kayseri kadısı tarafından hüccet verilmiş
ve verilen emir gereğince suyun kullanılması istenmiştir.
1570 tarihli Defter’de “Karye-i Cırlavuk
malikâne-i vakf-ı Cami-i Sultan, dîvânî ve
örfiyye tımar” şeklinde kaydedilmiştir.
Buna göre köyün malikâne gelirinin
Cami-i Sultan / Camii Kebir’e vakfedildiği divani ve örfi gelirlerin de tımara tahsis
edildiği kaydedilmiştir. 51 Müslüman
hane, 10 gayrimüslim hane nüfus vardı.
Köye bağlı olan Doklar mezrası ile ilgili
“Mezraa-i Doklar nezd-i sınur-ı karye-i
mezbure. Malikâne vakf-ı türbe-i Hurşid
Hatun” şeklinde bir kayıt vardır. Buna
göre köyün sınırında bulunan bu mezranın malikâne geliri Hurşid Hatun
Türbesi’ne tahsis edilmiş ve türbenin
masrafları için kullanılmıştı.
1584 tarihli Defter’de “Karye-i Cırlavuk,
malikâne vakf-ı Câmi’-i Sultan, dîvânî ve
örfiye hâss-ı hümâyûn tâbî’-i Sahra” şeklinde kaydedilmiştir. Köyün malikâne
geliri yine Cami-i Kebir’e vakfedilirken
bu defa divani ve örfi vergiler padişah
hassı olarak tahsis edilmişti. Daha önce
Koramaz nahiyesi*ne bağlı olan Cırlavuk
köyü, 1584 tarihli Defter’e göre Sahra
nahiyesi*ne bağlanmıştı. Bu tarihte köyde
64 Müslüman hane, 2 gayrimüslim hane
vardı. Gayrimüslimlerin şehir veya başka
bir yere göç ettiği tahmin edilmektedir.
1642 tarihli Avarız Defteri’ne göre Cırlavuk köyünde 121 nefer ve orta hâlli 74
hane ikamet etmekteydi.
1831 tarihli Nüfus Yoklama Defteri kayıtlarına göre köyde çok önemli bir nüfus
artışı meydana gelmiştir. Aşağı ve Yukarı
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Mahalle olmak üzere iki ayrı mahalleye
bölünmüştür. Bu nüfus artışının nedeninin şehre çok yakın olması, taş işçiliği ve
ustalığının ileri seviyeye ulaşması, havasının uygun ve toprağının da mümbit
olmasından ileri geldiği tahmin edilmektedir. 1831 tarihinde tamamen Müslüman
nüfus ile meskûn olan Cırlavuk köyünün
Yukarı Mahalle’sinde 117 hane, 218 nefer
nüfus ikamet etmekteydi. Çoğunluğu
ziraat ile uğraşan köy halkının içinde
çerçi, katırcı ve amelelik yapan çok sayıda çalışanı vardı. Aşağı Mahalle’de ise 30
hane ve 69 nefer nüfus ikamet etmekteydi. Aşağı Mahalle’de katırcı, tüccar, çerçi,
bezirci, çiftçi ve merkepçi gibi değişik
meslek mensupları vardı. 1834 tarihli
temettuat kayıtlarına göre Aşağı Mahalle’de 73 hane, Yukarı Mahalle’de ise hane
sayısı 152 idi. Temettuat kayıtlarından
evlerin yanında mağaralardan da istifade
edildiği görülmektedir.
Geçen yüzyılda birçok köy gibi
“Cırlavuk”un ismi de değişmiş, “Mimarsinan” adını alarak kasaba statüsü verilmiştir. Daha sonra çıkan Büyükşehir
Belediye Kanunu gereğince Melikgazi
ilçesi*ne bağlı bir mahalle durumuna
getirilmiştir.
Kaynakça: BOA. TD. 38, s. 9; BOA. MAD.
20, vr. 36a-36b, 44a; TD. 976, s. 33-34; İnbaşı,
16.YBKayseri, s. 90; Kayseri Tapu-Tahrir
Defteri /1500, haz. Mehmet İnbaşı, Kayseri
2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, hzl.
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. TD.
136,vr. 61a-61b; BOA. MAD. 7063, s. 38-39;

XVII. Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, haz. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011; Temettuât
Defteri (1250/1834 Tarihli), haz. İsmet Demir,
Kayseri 1998, s. 467-482; Hüseyin Cömert,
Kayseri’de İlk Nüfus Sayımı 1831, Kayseri
1993, Kayseri 2007, s. 54-68.
MEHMET İNBAŞI

MİNBER (KÖŞK) MİNARE
Minare; camilerin bitişiğinde veya camiden ayrı olarak inşa edilmiş, ezan okumak ve bunu civara duyurmak için ince
bir kule şeklinde yüksek olarak yapılmış,
bir veya birden fazla şerefesi bulunan
mimari yapı elemanıdır. Dinî mimaride
önemli bir unsur hâline gelen minare
İslam ülkelerinde şehirlerin merkezini
oluşturan cami ve mescitlerin en karakteristik unsuru olarak simgesel bir değer
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Battal Gazi Camii yanında minber (köşk) minare olarak kullanılan yıkılan
kilisenin çan kulesi (E. Güleç Arşivi)

taşımaktadır. Bir İslam şehrine girdiğimizde ilk dikkatimizi çeken unsur, dinî
inançlarımızı yansıtan, dinî olmanın
yanında sosyal, ekonomik ve sanatsal
açıdan ifadesini bulan minarelerdir.
Minber (köşk) minareler, Anadolu’da
genellikle mescitlerde rastlanan sütun,
kemer, külah ve alem bölümlerinden
oluşan basit şekilli ezanlıklardır. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’ne özgü Nevşehir,
Konya, Kayseri gibi şehirlerde, cami içerisinde hutbe okunan minberin köşk kısmını andıran ve mescit mimarisinde sıklıkla ezan okunan yer olarak kullanılan
köşk minarelerin ilk yapılmaya başlandığı tarih tam olarak bilinmemektedir.
Mısır’daki misallere dayanmak suretiyle
“arkaik” bir tip olarak isimlendirilen ve
kökeni Amr Camii’ne dayandırılan bu
tipin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerden birisi de Kayseri’dir. Kayseri’de
günümüze ulaşmış yaklaşık 36 adet minber (köşk) minare bulunmaktadır. Kayseri il ve ilçe merkezlerinde bulunan minber (köşk) minarelerin sayısı, bir şehir
ölçeğinde düşünülecek olursa hiç de
azımsanmayacak bir sayıdadır.
Kayseri’de bu örneklerin diğer Anadolu
şehirlerine oranla fazla yapılmış olması,
Kayseri’nin bu geleneğin kuvvetli bir
temsilcisi olduğunu göstermektedir.
Yabancı araştırmacılardan J. Schacht’ın
da yayınlamış olduğu tek sayfalık maka-

Battal Gazi Camii yanında
minber (köşk) minare olarak
kullanılan yıkılan kilisenin çan
kulesi planı (çizim: E. Güleç)
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Yapıya bitişik olarak inşa edilmiş Molu Hacı Hasanoğulları
Camii minber (köşk) minaresi (C. Arslan)

Gülük Camii minber (köşk)
minaresi planı
(çizim: E. Güleç)

lesinde özellikle Kayseri’den bahsetmesi
de Kayseri’nin bu konuda önemli bir
merkez olduğunun göstergesidir. Günümüze ulaşamayan köşk-minarelerin sayısı da göz önüne alınırsa Kayseri’nin diğer
Anadolu şehirleri arasında öncü bir şehir
olduğu görülmektedir.
Bu bölgede minber (köşk) minarelerin
yaygın olarak kullanılması ekonomik
olmasının yanı sıra hem inşa bakımından
yapılışının kolay olması hem de ezan
okuma yönünden pratik bir kullanıma
sahip olmasından ileri gelmektedir.
Genellikle minarelerin inşası XVIII. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmakta
ve XIX. yüzyılda artış göstererek XX.
yüzyılda da inşasının devam ettiği görülmektedir. Minber (köşk) minareler, düz
damla örtülü evlerin yoğun olduğu yerleşim birimlerinde cami ve mescitlerle,
meskenlerin birbirine benzemesinden
dolayı ezan okuma amacı yanında dinî ve
sivil yapıları birbirinden ayıran önemli

bir unsur olarak günümüzde de önemini
korumaktadır.
Minber (köşk) minarelerin hepsi taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Ahşaptan yapılmış örnekler varsa bile günümüze ulaşamamıştır. Minber (köşk) minareler, yapıların damına veya avlu duvarının
bir cephesine bitişik olarak inşa edilmiştir. Sadece bir örnek, yapıdan ayrı, müstakil olarak inşa edilmiştir. Minber (köşk)
minarelerin yükseklikleri 3.50 ile 5.00 m
arasında değişmektedir.
Minber (köşk) minareler, yerine göre on,
yirmi basamaklı merdivenlerle çıkılan
yerden 2.50-5.00 m yüksekliğindeki taş
kaideler üzerinde yaklaşık 1.50x1.50 metrekarelik alanda inşa edilmiştir.
Köşk-minareler genellikle dört sütun
üzerinde yükselmektedir. Bununla birlikte altı sütunlu örnekler de bulunmaktadır. 1.60–1.80 uzunluğundaki sütunların
kaideleri kare, köşeleri pahlanmış kare
veya çokgen formdadır. Minare sütun
gövdeleri kare, altıgen, sekizgen formda
inşa edilmektedir. Sütun başlıkları sade
kare formda, bitkisel motiflerle, volütlerle, kesme baklava dilimleriyle (Türk
üçgenleri) süslüdür. Sütunlar, başlığın
üst kısmından birer demir çubukla birbirine bağlıdır. Bu sistem, minareyi sağlamlaştırmak ve sütunları birbirine kenetlemek amacıyla uygulanmaktadır.
Minarelerde sivri, yuvarlak, “S”li kemer,

Dam üstünde inşa edilmiş olan Gülük Camii
minber (köşk) minaresi (E. Güleç)
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“U” biçiminde kemerler, iki dişli sivri
kemer gibi çok çeşitli kemer formları
uygulanmıştır. Kemer aynalıkları genellikle boş bırakılmış olmakla birlikte, servi
ağacı motifi, yazı ve kabartma madalyonlarla da süslendiği görülmektedir.
Kayseri merkezde yer alan köşk-minare
külah formu genellikle yukarıya doğru
daralan silindir veya çokgen formunda
inşa edilmiştir. İlçelerde yer alan külahlar, yuvarlak hatlara sahip olup kademeli
bir yükseliş göstermektedir. Külahlar
genellikle köşeleri yuvarlatılmış kare
formda bir kaide üzerinde yükselmekle
birlikte külah kaidesinin boyları değişiklik göstermektedir. Bazı örneklerde külah
ince ve kısa, bazılarında yüksek ve kalın
tutulmuştur. Külah bölümlerine küçük
pencerecikler açıldığı görülmektedir.
Gesi*, Erkilet*, Develi*, Gürpınar ilçelerinde yer alan birkaç minarenin külahı
testi ve dilimli yarım kubbe formlarında
biçimlendirilmiştir. Yerel ustaların sergilemiş olduğu farklılık, ilçelerde yer alan
minarelerde kendisini daha çok hissettirmektedir. Minber (köşk) minarelerin
alemleri genellikle günümüze ulaşamamakla birlikte demir ve metalden yapılmış olan alemler armut, alt bilezik,
boyun, armut ve hilal bölümlerinden
oluşmaktadır.
Minber (köşk) minarelerin birçoğu günümüze ulaşamayarak modern mimari ve
şehirleşme çabalarının kurbanı olmuştur.
Bir çoğunun da külâh uçları kırılmış ve
alemleri kaybolmuş, minare sütunlarında, kemer aynalıklarında, çatılarında yer
yer kırık ve çatlaklar meydana gelmiştir.
Bazılarının da üzeri betonla sıvanarak
basit bir görünüm kazandırılmıştır.
Kayseri’nin ucuz ve pratik bir uygulama
ile minber (köşk) minare inşasında çevre
iller de dâhil olmak üzere bütün Anadolu
şehirlerinin öncüsü olduğu ve bu geleneği özgün örneklerle birlikte Cumhuriyet
Dönemi’nde de devam ettiği, incelenmiş
olan örnekler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. 1980 tarihli Emir Sultan Mescidi minber (köşk) minaresi zarif görünümü ve farklı formu ile şehir merkezinde
yer almakta olup Kartal Yeni Camii,
Hasinli Camii, Yazır köyü Camii (1960),
Bünyan Büyük Bürüngüz Alaüddevle

MİN

/ 459

[1899]

Taç kapı üzerinde inşa edilmiş olan Hunat
Hatun Camii minber (köşk) minaresi

Camii (1963), Talas Akçakaya Köyü
Camii minaresi (1931) gibi örnekler Cumhuriyet Dönemi’nden sonra inşa edilmiş,
geleneğin temsilcileridir.
Minber (köşk) minare inşasında pratikliğin minare formunu oluşturmada ağır
bastığı görülmektedir. Köşk-minareler
düz damlı ev yapma geleneğinin yaygın
olduğu Kayseri’de, mescitleri sivil mimariden ayırmanın en ucuz yolu olmuştur.
Bazı araştırmacılar tarafından minber
(köşk) minarelerin çan kulelerinden
ilham alınarak yapılmış olduğu ileri
sürülmektedir. Değişik kültürlerin birçok
konuda (sanat, mimari vb.) birbirlerini
etkilemiş oldukları bir gerçektir. Bununla
birlikte mimaride birbirlerine kemerle
bağlanan dört sütunun üzerinin çatılı bir
külahla örtülmüş olması bilinen doğal
inşa sistemlerinden birisidir. Minber
(köşk) minarelerin inşasındaki en önemli
neden, mescitleri düz damlı evlerden
ayırt edebilmektir.

Hunat Hatun Camii minber
(köşk) minaresi planı
(çizim: E. Güleç)

[1900]
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Selaldı Mescidi*, Helvacıdede Şıh Mescidi*, Gesi Orta Camii*, Hacı Saki Camii*’nin minber (köşk) minareleri.
Taçkapı üzerinde inşa edilmiş olan
minareler: Hunat Hatun Camii, Develi
Ulu Camii minber (köşk) minareleri.
Avlu duvarı üstünde inşa edilmiş olan
minareler: Çifteönü Camii*, Karaimam
Camii*, Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi minaresi, Tasmakıran
Camii*, Karacaoğlu Camii minber (köşk)
minareleri.
Çeşme üzerinde inşa edilmiş olan
minareler: Seyitgazi Camii* minber
(köşk) minaresi,

Avlu duvarı üstünde inşa edilmiş olan Çifteönü Camii minber (köşk) minaresi
(C. Arslan)

Kayseri, Cami-i Kebir* minaresiyle, Orta
Asya ve Selçuklu geleneğini yaşatan, klasik dönem ve geç dönem örnekleriyle
Osmanlı’yı günümüze taşıyan, minber
(köşk) minare inşasında Anadolu şehirlerinin öncüsü olan en önemli kültür merkezlerinden birisidir.

Çifteönü Camii minber (köşk)
minaresi planı
(çizim: E. Güleç)

Kayseri’deki Minber (Köşk) Minareler Konumları
Bakımından Dikkate Alındığında
Yapıya bitişik olarak inşa edilmiş
minareler: Çakalız Camii*, Ali Hoca
Camii*, Molu Hacı Hasanoğlu Camii*,
Palas Köyü Camii*, Develi Meteris
Camii*, Gürpınar Salguma Köyü ve Cıncıklı Camii*, Keklikoğlu Camii*, Develi
Dedeman Camii, Ağırnas Müftü Mesut
Camii*, Karaimam Mescidi*, Gesi Orta
ve Büyük Bürüngüz Köyü Mütevelli
Camii*, Talas Akçakaya Köyü Yukarı
Mahalle Camii*, Tavlusun Namazgâhı,
Erkilet Arabıdın Mescidi*’nin minber
(köşk) minareleri.
Dam üstünde inşa edilmiş olan minareler: Gülük Camii, Göllü Camii, Gubaroğlu Mescidi*, Develi İniler Camii*,

Kayseri’deki Minber (Köşk) Minareler Tipoloji
Açısından Dikkate Alındığında
Dört Sütun Üzerinde Yükselen Minareler: Göllü Camii, Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidi, Cıncıklı (Çiğlizade), Karaimam, Ali Hoca, Develi İniler Camii,
Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, Molu Hacı
Hasanoğlu, Sarıoğlan Palas Köyü, Develi
Meteris, Gürpınar Salguma Köyü, Keklikoğlu, Develi Tirem, Selaldı (Deliklitaş
Kesim Çıkmazı), Develi Dedeman (Çay)*,
Ağırnas Müftü Mesut Camii, Helvacıdede Şıh Mescidi, Tasmakıran, Gesi Orta,
Gesi Hacı Haydar, Talas Akçakaya Köyü
Yukarı Mahalle, Bünyan Büyük-Bürüngüz Mütevelli, Hacı Saki, Develi Ulu
(Sivasi Hatun) Camii, Seyitgazi Tavlusun
Namazgâhı, Erkilet Arabıdın, Karaimam,
Kadı, Kalaycıoğlu Mescidi minber (köşk)
minareleri.
Altı sütun üzerinde yükselen minareler: İncelenen minber (köşk) minarelerden altı tanesi altı sütun üzerinde yükselmekte olup altıgen plan şemasına sahiptir. Çakalız, Hunat, Battal, Çifteönü,
Gülük ve Karacaoğlu Camilerinin minber (köşk) minareleri altı sütun üzerinde
yükselmektedir. Hunat ve Karacaoğlu
minarelerinin sütun başlıklarıyla Osmanlı Dönemi’nde yaşanan mimari gelişmelerin, minber (köşk) minare bünyesinde
küçük ölçekte de olsa yaşatıldığı görülmektedir.
Kaynakça: Doris Behrens Abouseif, The Minarets Of Cairo, Egypt 1985; Ara Altun, “Mardin
Ulu Cami ve Çifte Minareler Üzerine Birkaç
Not”, Vakıflar Dergisi, S. IX, Ankara 1971, s.
191-201; “Minare”, Ana Britanica, C. XVI,
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İstanbul 1989, s. 113; C. Esat Arseven, “Minare”,
Sanat Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1996, s.
1409-1412; Abdülhalim Asfour, “Emevi Devrinde Osmanlılara Kadar Suriye Minareleri”,
(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türkİslam Sanatları Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi),
Ankara 1997; Ömür Bakırer, “Anadolu Selçuklularında Tuğla İşçiliği”, Malazgirt Armağanı,
TTK Yayınları, Ankara 1972, s. 187-201; Ömür
Bakırer, “Anadolu’da XII. Yüzyılda Tuğla Minarelerin Konum, Şekil, Malzeme ve Tezyinat
Özellikleri”, Vakıflar Dergisi, S. 9, Ankara
1971, s. 337-362; Mehmet Emin Başer, “The
Staır System Used In Anatolıan Mınarets Of XII.
-XIII. Centurıes”, I.Uluslararası Selçuklu Kültür veMedeniyeti Kongresi Bildiriler, C. I,
Konya 2001, s. 111-120; Mehmet Emin Başer,
“12. -13. Yüzyıl Anadolu Minareleri”, (Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya 1997; Seyfi Başkan, “Başlangıcından XIV. Yüzyıl Sonuna Kadar
Anadolu Türk Mimarlığında Minareler”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, S. 4
(1989), s. 72-78; Jonathan Bloom, Minaret
Symbol of İslam, Londra 1989; Turgut Cimcoz,
“17. Yüzyıl Sonuna Kadar İstanbul Minareleri”,
(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, Lisans Tezi), İstanbul 1973;
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi,
Ankara 1998; Sedat Çetintaş, “Minarelerimiz”,
Güzel Sanatlar Mecmuası, S. 4, İstanbul
1942, s. 57-74; Besim Darkot,“Kayseri”, İslam
Ansiklopedisi, C. VI, MEB, İstanbul 1977, s. 485;
E. Diez,“Minare”, İslam Ansiklopedisi, C. VIII,
İstanbul 1960, s. 323-329; Osman Eravşar,
“Ortaçağda Kayseri Kent Dokusunun Gelişimi”,
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü,
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi),
Konya 1998; Emel Esin, “Minare”, Türk Ansiklopedisi, C. XXIV, Ankara 1976, s.211; Emel
Esin, “Türk Minaresinin Orta Asya’daki Öncüleri Hakkında”, Ankara Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Araştırma Dergisi, (İn Memorion
Prof. Albert Louis Gabriel Özel Sayısı), Ankara
1978, s. 104-147; Esma Güleç, “Kayseri Minareleri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Kayseri 2006; Semavi Eyice, “Minare”, İslam
Ansiklopedisi, C. VIII, MEB, İstanbul 1979, s.
324-355; Semavi Eyice, “İstanbul Minareleri”,
Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri,
C. I, İstanbul 1963, s. 31-132; Albert Gabriel,
Kayseri Türk Anıtları, (çev: Ahmet Akif
Tütenk), Kayseri 1954; P. J. H. Gotheil,”The
Originand History Of The Minaret”, Journal Of
The American Oriental Society, XXX, Part, II,
1910, p. 132-154; Özkeçeci, Cami ve Mescidler;
Özkeçeci, KCMM; J. Schacht, “Merdiven Mina-
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Çeşme üzerinde inşa edilmiş olan Seyitgazi Camii minber (köşk) minaresi
re”, Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi,
Ankara 1959, s. 68; Ali Osman Uysal, “Anadolu
Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine
Minare Biçimindeki Gelişmeler”, Ankara Üni-

versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Dergisi, C. XXXIII, s. 1-2, Ankara 1990. s.

505-533; Ali Osman Uysal, “Erken Osmanlı

Dönemi Minareleri”, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Master
Tezi), Ankara 1985; Ali Osman Uysal, “Erken
Osmanlı Döneminde Sırlı Tuğlalı Minareler”, X.
Türk Tarih Kongresi, Ankara 1994, s. 23492367; Ali Osman Uysal, “Erken Osmanlı Mimarisinde Minareler”, Osmanlı, C. X, Ankara
1999, s. 149-160; Ali Saim Ülgen, “Kırşehir’de
Türk Eserleri”, Vakıflar Dergisi, S. II, Ankara
1942, 253-262; Aygün Ülgen, “Klasik Devir
Minareleri”, (Osmanlı Cami Planında Minarenin Konumu, Marmara Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler

Seyitgazi Camii minber (köşk)
minaresi planı
(çizim: E. Güleç)

[1902]

462 /

MİR

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹
Bölümü, Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı
Doktora Tezi), İstanbul 1995; Aygün Ülgen,

Klasik Devir Minareleri, Osmanlı Cami Planında Minarenin Konumu, İstanbul 1996.
CELİL ARSLAN, ESMA GÜLEÇ

MİR’AT-I KAYSERİYYE KİTABI
Ahmed Nazif Efendi*’nin yazmış olduğu
ilk Kayseri tarihi.
Halil Edhem (Eldem*) 1907 yılında Kayseri’ye gelip buradaki Selçuklu ve Beylikler Dönemi eserlerini görerek yazmış
olduğu Kayseriye Şehri isimli ilmî eserinde, “Kayseri’de şehrin ileri gelenlerinden İdare Meclisi Eski Başkâtibi merhum
Nazif Efendi, bu hususta çaba harcayarak
bir Kayseri Tarihi meydana getirmiş ve
hatta bunu yayınlamak arzusunda da
bulunmuş iken ömrü yetmeyerek 1915
yılında ölmesi, memleket için bir kayıp
teşkil eder. Hatta eksik kalmış olsa bile
adı geçen eserin yayınlanması faydalı
olur.” şeklinde kanaatini belirtmiştir.
Ahmed Nazif Efendi’nin Mir’at-ı Kayseriyye (Kayseri’nin Aynası) ismini verdiği bu eseri üç kısım, iki ciltten meydana
gelmiş olup onun ölümünden sonra
yazma olarak ailesine, oğlu Hilmi
Demirel’e kalmıştır. O, Cumhuriyet’in
başından itibaren kitabı bastırmak isteyen valiler ve vilayet yetkililerine ketum
davranarak kitabını teslim etmemiş ve
ölümüne kadar elinde tutmuştu. Bir ara
bu satırların yazarı Kayseri Müzesi’nde
görev yaptığı dönemde zamanın Kayseri
Belediye Başkanı Mehmet Çalık*’ı, kitabı
Hilmi Demirel’den satın alıp bastırmak
üzere ikna etmişse de başkan daha sonra
bu işten vazgeçtiği için kitabın basımı
yine akamete uğramıştır. Hilmi Demirel’in ölümümden sonra oğlu Raşit
Demirel’e geçen kitap, Prof. Dr. Mehmet
Palamutoğlu*’nun yayına hazırlaması
şartı ile Vali Yüksel Çavuşoğlu*’na teslim
edilmiştir.
1987 yılında, Raşit Efendi Kütüphanesi*
memuru Ali Rıza Karabulut*’un da yardımlarıyla Mehmet Palamutoğlu tarafından yeni yazıya çevrilip yayına hazırlanan eser aynı yıl Vilayet Özel İdare Matbaasında bastırılmıştır.
Kayseri Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliğinin 2 nolu yayını olarak, büyük boy, 222 sayfa hacminde bası-

lan kitabın birinci kısmının birinci bölümü Livanın (sancak, Kayseri) coğrafi
durumu, ikinci bölümü Liva dâhilindeki
başlıca dağlar, üçüncü bölümü Liva içindeki su ve madenlerle nehir ve göller,
dördüncü bölümü Liva’nın genel nüfusu
ile topluluklar ve konuşulan diller, beşinci bölümü Kayseri sancağının iklim ve
havası ile atmosferik etkileri, altıncı
bölüm Kayseri’de sanayi ve ticaret ve
yetişen ürünler, yedinci bölüm tarım ve
yer ürünleri, sekizinci bölüm bilim ve
eğitim durumu, dokuzuncu bölüm cami
ve mescid-i şerifler ile kütüphane ve
medreseleri ihtiva etmektedir.
Kayseri’nin eski tarihinden bahseden
ikinci kısmın birinci bölümü eski tarih,
ikinci bölüm Alp Arslan’ın hayat hikâyesi,
üçüncü bölüm Danişmendli* emirler
idaresi, dördüncü bölüm Anadolu Selçukluları, beşinci bölüm İlhanlılar* ve
Eretnaoğlu Beyliği ve Karamanlı idaresini anlatmaktadır.
Mir’at-ı Kayseriyye’nin üçüncü kısmı
1835 yılına kadarki şehrin Osmanlı tarihi
kısmını içerisine almaktadır. Kitabın
sonuna şehrin köylerini, yetiştirdiği
ürünlerin listelerini ihtiva eden tablolar
ve kitabe metinleri konmuştur.
Ahmet Nazif Efendi kitabında, zamanında mümkün olduğu kadar kaynaklara
ulaşarak Selçuklu ve Beyliklerin sonuna
kadar şehrin tarihini yazmıştır. Ancak
muhakkakki belli kaynakları görememiş
olması ve sonraki yapılan çalışmalarla
ortaya çıkan gerçekler, naklettiği olaylarda bir kısım değişiklik ve eksiklikler meydana getirmiştir. Ancak Kayseri Şeriye
Sicilleri’ne (mahkeme kayıtları) dayanarak yazmış olduğu Osmanlı kısmı takdire
şayandır ve büyük değer ifade etmektedir. Yine tarihî yapılar ve kitabeleri hakkında verdiği bilgiler de değerlidir. Keşke
Nazif Efendi, devrinde mevcut olup
şimdi birçoğu kaybolmuş Kayseri’deki
diğer mescit, türbe ve çeşmelerin de kitabelerini nakledebilseydi, eser daha fazla
değer kazanacaktı.
Kitap yayınlanırken bazı hatalar yapılmış, sadeleştirme sayfa altlarında kelime
açıklamalarıyla yapılarak okunması zorlaşmış ve hacim artırılmıştır. Doğrudan
metinde sadeleştirilme yapılıp daha
uygun bir yayın yapılabilirdi. Yine tarihî
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konulara yabancı olunduğundan müellifin hataları yayıncı tarafından sayfa altlarında belirtilememiştir. Nihayet ilmî
yayınlarda yapıldığı gibi kitabın sonuna
bir indeks ilave edilmemiştir.
Ahmet Nazif Efendi, Mir’at-ı Kayseriye’de ve daha ziyade telif etmiş olduğu ve
yine Vilayetçe neşredilen ikinci kitabı
Meşahir-i Kayseriye (Kayseri Meşhurları) isimli kitabındaki konuların birçoğunu Kayseri’nin ve Millî Mücadele’nin
vatanperver Vâlisi Ahmet Muammer
Bey*’in 1910 yılında, kurduğu vilayet matbaasında çıkarmaya başladığı haftalık
Erciyes gazetesinde de yayınlamıştır.
Mir’at-ı Kayseriye’nin orijinal yazması
yayıncısında bulunmaktadır.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu);
Halil Edhem (Eldem) Kayseri Şehri, yay. hzl.
Kemal Göde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Yayınları No. 84, Kayseri 2011, s. 21; Önder,
KBT, s. 25-28, 132-134; Mehmet Çayırdağ,
“Ahmet Nazif Efendi’nin Mir’at-ı Kayseriyesi”,
Erciyes dergisi, Kayseri Nisan 1988, C. XI, S.
124, s. 4-17; Kayseri’nin 1910’lu Yıllarda
Yayınlanan İlk Gazetesi Erciyes, Yay. Ali
Aktan- Özen Tok, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No. 62, Kayseri 2009.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MİRABOĞLU, MUHARREM
Öğretim üyesi, orman mühendisi (Kayseri, 1921- 4 Ocak 1989). İlk ve ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladı. YZE
Orman Fakültesinde ormancılık öğrenimine başladı (1939) ve bu fakülteden
mezun oldu (1943). Daha sonra YZE
Kültür Teknik Enstitüsünde stajyer asistanlık ve askerlik görevinden sonra İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde
Hasılat ve İşletme İktisadı Kürsüsü’nde
asistan olarak göreve başladı (1947).
“Göknarlarda Şekil ve Hacim Araştırmaları” adlı doktora tezini tamamlayarak
doktor unvanını aldı (1951).
Almanya’ya gitti; Göttingen, Freiburg ve
Münih Üniversitelerinde misafir asistan
olarak çalıştı (1952 -1954). Hazırlamış
olduğu “Devlet Orman İşletmelerimizin
İşletme İktisadı Bakımından Tetkiki”
konulu tezi ile doçent unvanını kazandı
(1955). Doçent unvanını aldıktan sonra
“Dendrometri” ders vermeye başladı.
İzleyen yıllarda Oxford Orman Fakülte-
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sinde ve Alice Holt Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulundu. 1963
yılında profesör oldu. 1964-1966 yılları
arasında Fakültede dekanlık görevini
yürüttü. 1966-1970 yılları arasında KTÜ
Merkez Danışma Kurulu üyeliği, Ağustos
1970 tarihine kadar (1965-1970) TÜBİTAK Danışma Kurulunda “İstanbul Üniversitesi Temsilciliği” görevini sürdürdü.
1970 yılında TÜBİTAK Genel Sekreterliği görevine getirildi. 1983 yılında kendi
isteğiyle emekli oldu.
“Orman ekonomisi ve orman işletmesinde araştırmalar ve eğitimdeki başarıları
ile ülkesinde araştırma organizasyonlarına yaptığı belirgin katkılar ve etkilerden
dolayı” Almanya’da F.V.S. tarafından
verilen ”Wilhelm-Loppola-Pfeil” Bilim
Ödülü ile ödüllendirildi (1973).
Kaynakça: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_
content_files//ozgecmis/MuharremMiraboglu.
pdf
YAYIN KURULU

MİSAK GAZETESİ
CHP’nin yayın organı. 1923-1925 yılları
arasında haftada iki gün yayınlanmıştır.
Sorumlu yönetmeni Takyittin, imtiyaz
sahibi Gözübüyükzade Sabit’tir. Halis
Zeki (Çivicizade*), gazetenin başyazarlarındandır.
Elde bulunan 83. sayısı, 18 Şubat 1340
tarihini taşır. Misak-ı Millî’nin devamı
niteliğinde bir gazete olmasına rağmen,
ayrı bir gazete olduğunu belirtmek için
numaralarını yeniden başlatmış, adını
kısaltarak Misak yapmıştır. Misak-ı Millî
günlükken Misak haftada iki gün yayınlanmıştır.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 51-52.
SELMA GÜNAYDIN

Misak gazetesi başlığı

Muharrem Miraboğlu

[1903]

[1904]
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Misak-ı Millî gazetesi başlığı

MİSAK-I MİLLÎ GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Cumartesi günleri
dışında her gün çıkan gazete 1921-1923
yılları arasında yayınlanmıştır. 37x60
boyutlarında, iki sayfa ve her sayfa beş
sütundan ibaretti. “Liva Matbaası”nda
basılmıştır. İmtiyaz sahibi, Dava Vekili
Necmettin (Feyzioğlu*), yazı işleri müdürü ise Nurullah Sami, sorumlu yönetmeni Osman Nafiz’dir (Akşehirlioğlu). Başyazar, Sait Azmi Feyzioğlu*’dur.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 49-50.
SELMA GÜNAYDIN

MİYASOĞLU, MUSTAFA
Şair, yazar ve edebiyat araştırmacısı
(Kayseri, 13 Ağustos 1945-İstanbul, 1
Ağustos 2013). İlk ve orta tahsilini memleketinde yaptı. Mehmet Karamancı İlkokulunu ve Kayseri Akşam Lisesini bitirdi
(1967). İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1973).
Orta öğrenimi sırasında Kayseri Ana
Tamir Fabrikasında teknisyen olarak
çalıştı. Yüksek tahsil döneminde bir süre
İstanbul’da MTTB Basın ve Yayın
Müdürlüğünü yürüttü (1968). Kubbealtı
Cemiyeti’nin sözlük çalışmasında görev
aldı (1972).
Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra
İzmit (1974-1978) ve İstanbul (1978-1985)
liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı.
Mimar Sinan Üniversitesinde Türkçe
okutmanı olarak çalıştı (1985-1988). Millî
Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından
Pakistan’ın İslâmabad şehrinde Modern
Diller Enstitüsünde yardımcı profesör
unvanıyla Türkçe öğretmekle görevlendirildi (1988-1992). Dönüşte Mimar Sinan
Üniversitesindeki görevini sürdürdü.

Edebî faaliyetlere daha fazla vakit ayırmak maksadıyla 1998’de emekli oldu.
Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu üyeliği (1998) ve Tuzla Belediyesinde kültür
danışmanlığı (1998-2000) yaptı.
İlk şiiri Kayseri’de yayınlanan Filiz dergisinde çıktı (1966). Daha sonra Millî
Gençlik (1968-1969), Tohum (19691970), Hisar (1970-1980), Türk Edebiyatı (1972), Edebiyat (1972-1975), Yeni
Sanat (1974-1975), Mâvera (1975-1980),
Sedir (1980) dergileriyle Millî Gazete,
Yeni Devir, Türkiye ve Vakit (Akit) gazetelerinde yazdı. Tiyatro eseri Umut Suları MTTB tiyatrosunda sahneye konuldu
(1973).
Yazı hayatına şiirle başladı. Deneme, hikâye, tiyatro ve roman türlerinde
eserler verdi. Gazetelerde kültür ve edebiyat ağırlıklı yazılar yayınladı. Yazarlığı
yanında kültür hayatımıza hizmet maksatlı faaliyetler içinde bulundu. Mehmed
Âkif, Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi, Ziya
Osman Saba, Ahmet Midhat Efendi ve
Ömer Seyfeddin gibi önemli edebiyatçılarımızın anılması, yeni nesillere tanıtılması yönünde çalışmalar yaptı. Suffe
Kültür ve Sanat Yıllığı’nı yayınladı
(1982-1988).
Bir orta Anadolu şehrinde yetiştikten
sonra hayatını İstanbul’da etkili bir edebiyatçı olarak sürdürdü. Eserlerinde
büyük sarsıntılar yaşayan ülkemizin değişimini ele aldı. Fikir sahibi bir yazar olarak toplumun sağaltılmasında edebiyatın
rolünü önemsedi ve doğru bildiği düşüncelerin ısrarlı takipçisi oldu.
İlk şiir kitabı Rüya Çağrısı ve Devran
adlı ikinci şiir kitabı ile edebiyat camiasında tanındı. Beş şiir kitabı yayınlamış
olmasına rağmen daha çok romanlarıyla
okuyucunun zihninde yer etti. Ayrıca
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hikâye kitapları, uyarlama veya telif
oyunları da vardır.
Onun edebî yönü, sadece edebiyat eserleri ortaya koymakla sınırlı kalmamıştır.
Edebiyat tarihimizin önemli isimleri ve
eserleri, günümüz dil ve edebiyatının
meseleleri, zihin yorduğu konular arasındadır. Hatta daha ötesi, günümüz edebiyat, düşünce ve sanat alanının tespiti,
belli bir muhteva kazanması yönündeki
çabaları da onu farklı bir kişilik olarak
karşımıza çıkarıyor.
Dede Korkut Kitabı’ndan günümüze
zengin bir edebiyat mirasını iyi bilen,
üzerinde kafa yoran ve bunu eserlerinde
görünür kılan bir yazar olarak düşünce
ile edebiyatın tabii ilişkisinin farkında
olmanın doğurduğu hassasiyetle hayatını
tanzim etti. Bir taraftan edebiyatımızın
önemli isimleri ve eserleri üzerine yazılar
hatta kitaplar yayınladı, diğer taraftan da
edebî eserlerini yazmayı sürdürdü.
Mustafa Miyasoğlu’nun farkı, döneminin
“İslamcı” olarak nitelenen bazı yazarlarının aksine dildeki yıkıcı değişimi bilerek
eserlerini meydana getirmesidir. Böylece
o, XIX. yüzyılda başlayan sadeleşme
çabalarının XX. yüzyılın başındaki verimi
olan halis Türkçe edebiyatın Ahmed
Midhat Efendi, Ömer Seyfeddin, Refik
Halit, Memduh Şevket Esendal çizgisindeki istikrarını temsil eden bir dille eserlerini vermiştir. Cümleleri açık seçiktir.
Kelimeleri yerli yerindedir, bu yüzden
anlam kaybı yoktur. Dönemin bazı
“İslamcı” edebiyatçıları, dilin edebiyattaki temel rolünü görmezden gelerek Dil
Devrimi ile üretilen suni dilin tuzağına
düşmekten ve anlam kaybına uğramaktan kurtulamamışlardır.
Miyasoğlu’nun yüksek tahsil döneminde
1970’lerin gençleri büyük çoğunlukla
resmî ideolojiyi reddetme yolunu seçtiler. Fakat bir kısmı resmî ideolojinin
hayır demediği çerçevelerde yürüdüler,
bir kısmı ise bu toprakların bin yıllık birikiminin, red veya terk edilen organik/
tabii millî kimliğin arayışında oldular.
Eski nesillerden hocalar, üstadlar, ağabeyler bu mevzularda yol göstericilik ettiler. Ve 1970’ler Türkiye’sinde inanç-bilgi-hareket eksenli güçlü bir gençlik kitlesi
ortaya çıktığı gibi bunların içinden düşü-

Mustafa Miyasoğlu

nen, yapan, üreten fikir ve sanat adamları
da yetişti. Bu dönemde eserleriyle arenada görünen ilk isimlerden biridir. Kısa
zamanda kitap yayınlayan, edebiyatı seçmekle beraber tefekkürden kopmayan,
belki de böylece daha önceki edebiyatçı
nesillerin bu bakımdan da izinden giden
bir yazar grubunun önde yürüyenlerinden bir kişilik.
Çok yönlü bir yazar olarak Tanzimat ilk
neslinin izinde sayılabilir. Şiir, hikâye,
roman, oyun, deneme, inceleme, gezi...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında yetişen
Tanzimat edebiyatçılarının çoğu böyle
farklı alanlarda boşluk doldururcasına
eserlerini vermişlerdi. Şimdi, yeni bir
Tanzimat sayılabilecek, çok partili hayata
geçişten sonraki neslin temsilcilerinden
Miyasoğlu da böyle mütebahhirane bir
tavır ortaya koymaktadır. Onun dönemini, aynı zamanda sosyal ilişkilerle, bir
edebiyat çevresiyle de zenginleştirmek
ihtiyacını hissetmesi önemsenmelidir.
Dergiler yayınlamakta, yayıncılık yapmakta, edebiyat yıllıkları çıkarmaktadır.
Bir edebiyat muhitinin oluşması için ne
gerekirse yapmaktadır. Edebiyatın, sanatın bir çevre, muhit olmadan neşvünema
bulma, gelişme şartlarının ortaya çıkmayacağının farkında olarak yapılan çalışmalar belki tam amacına ulaşamadı ama
bir etkileşim alanı meydana getirerek
zaman zaman tesirini hissettirdi.
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Romanda ısrarı da mühimdir. 1975’ten
itibaren beş roman yayınlayan ve okuryazarlığın zayıfladığı, ideolojik okuyuculuğun değişkenlik gösterdiği veya tavsadığı
bir dönemde romanlarıyla “Ben varım!”
deme cesareti gösterdi.
İlk romanı Kaybolmuş Günler 1975’te
yayınlandığına göre neredeyse beş yılda
bir roman yazmıştır. Miyasoğlu’nun Yollar ve İzler’i insanlar, şehirler, yazarlar,
kültürel eserler, tarihî birikim gibi unsurlarla bütünleşmiş; diliyle, üslubuyla sağlam, gerçek bir ustalık eseri romanıdır.
Türkiye Millî Kültür Vakfı özel armağanını kazanan «Hicret Destanı» adlı şiiri,
Prof. Dr. Muhammed Harb tarafından Arapçaya çevrildi. Başka şiir ve
hikâyelerinin İngilizce, Arapça ve Urduca çevirileri yurt dışında yayınlandı.
Samsun, Ankara ve Kahire Üniversitelerinde eserleri üzerine tezler hazırlanan
Miyasoğlu, bazı eserlerinde “Semih Güngör” takma adını kullandı.
Eserleri: Şiir: Rüya Çağrısı (1973); Devran (1978); Hicret Destanı (1981); Şiirler
(1983); Bir Gülü Andıkça (1997); Kalbimin Coğrafyası (2005).
Hikâye: Geçmiş Zaman Aynası (1976,
yeni baskısı Pancur 1998); Devrim Otomobili (2003).
Roman: Kaybolmuş Günler (1975);
Dönemeç (1980); Güzel Ölüm (1982);
Bir Aşk Serüveni (1995); Yollar ve İzler
(2002, M. Aktar Şeyh tarafından Roads
and Footprint adıyla İngilizceye çevrildi
ve Konya’da yayınlandı, 2003).
Oyun: Umut Suları (MTTB Tiyatrosu’nda
sahnelendi, 1973); Daniş Çelebi ile
Çengi Sümbül (Ahmed Mithad Efendi’den uyarlama, İBB Şehir Tiyatrosu’nda
sahnelendi, 2003).
Deneme: Edebiyat Geleneği (1975);
Devlet ve Zihniyet (1980); Muhacir
(1981); Roman Düşüncesi ve Türk
Romanı (1998); Kültür Hayatımız
(1999); Edebiyat Sohbetleri (2003); Bir
Gönül Medeniyeti (2005); Zamansız
Bahçeler (2009).
İnceleme: Dede Korkut Kitabı (1984);
Necip Fazıl Kısakürek (1985); Asaf
Hâlet Çelebi (1986); Ziya Osman Saba
(1987); Haldun Taner (1988).
Gezi: Zügüdar (2003).
D. MEHMET DOĞAN

MİYASOĞLU NUH NACİ EFENDİ
(ULUCAN)
Müftü, müderris, vaiz (Kayseri, 1871-Kayseri, 21 Ağustos 1945). Kayseri’nin saygın
ailelerinden tüccar Miyaszâde İbrahim
Efendi’nin oğludur. İlk bilgilerini, Mıstık
Hafız’dan aldı. Daha sonra Tahirağa
Mahallesi’ndeki Tasmakıran Mescidi’nde Külekçizade Hacı Ali Efendi*’den
(Ö. 1944), Melikgazi Medresesinde Şakir
Efendizade Hacı Efendi’den zamanın
derslerinden nahiv, meâni, beyan, mantık, tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, kelam
okuyarak 1896’da müderrislik icazeti
aldı. Ayrıca Hamurculu Osman Efendi*’den de 1904 yılında icazet aldı.
İlk bilgilerini aldığı Mıstık Hafız’ın kızıyla
evlendi.
1914 yılından itibaren bütün medreseler
“Daru’l-Hilafe” adı altında birleştirilmiştir. 1913/14 yılında Kayseri Lisesinde
vekâleten Arapça hocalığı, 25 Kasım
1915’te asaleten Kayseri Lisesi Arapça
öğretmenliğine atandı. 26 Mayıs 1916’da
Lise’nin ibtidai kısmında öğretmenlik,
1917/18 yılında Dâru’l-Hilafe Arapça
hocalığı yaptı. 25 Ekim 1919’da Kayseri
Dârü’l-Âliyye Medresesi Arapça öğretmenliğine tayin edildi. Arapçanın yanında Farsça biliyordu. Bu sırada Kayseri’nin büyük camilerinde vaizlik yaptı.
Millî Mücadele’yi baştan beri desteklemiştir, ancak “Nisan 1920’de, Ankara
Fetvası’nı ‘Kayseri Müftüsü’ olarak tasdik
etmiştir. İstanbul’un işgali (16 Mart 1920)
üzerine, İtilaf Devletleri siyasi temsilcilerine, Meclis-i Mebusana ve Heyet-i Temsiliyeye çekilen protesto telgraflarında,
Kayseri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden
Müftü Ahmet Remzi Efendi (Gözüak*),
Kayseri Müftüsü Nuh, Belediye Reisi
Ahmet … imzası bulunmaktadır.” cümlesi
hatalıdır. Çünkü milletvekili seçilen
Göncüzadelerden Ahmed Remzi Efendi
(Ö. 1938) hem milletvekili hem de müftüdür. Yine Sarıkoyuncu, 5 Eylül 1920’de
memurlukla milletvekilliğinin bir kişi
üzerinde bulunmasının yasaklanması
dolayısıyla Ahmed Remzi Efendi’nin
Kayseri müftülüğünü tercih ettiğini (9
Kasım 1920) kaydeder. Birtakım siyasi
gelişmeler üzerine, Dâhiliye Vekâletinin
24 Kasım 1925 tarihli yazısı ile Diyanet
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İşleri Başkanlığınca, 29 Kasımda müftülük görevinden alınır. Bu durumda Nuh
Naci, 5 Aralık 1925 yılında Kayseri müftüsü olmuştur.
9 Ekim 1920’de Dârü’l-Hilafetü’l-Âliyye
Medresesi öğretmenliğine atandı. 1921
yılına kadar da Kayseri Lisesi*nin çeşitli
sınıflarında ders verdi. 3 Mart 1924’te
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe
girmesi üzerine müderrislik görevi son
buldu. Aralık 1924 tarihinde vaizlik görevi verildi.
Abdullah Develioğlu* (Ö. 1956), Kavgacızade Osman Efendi (Ustaoğlu*) (Ö.
1963), Cıngıllıoğlu Hacı Muhammed
Efendi* (Ö. 1968), Mahir Karahmedoğlu
(Ö. 1968) bazı öğrencilerindendir.
5 Aralık 1925 tarihinde Kayseri müftüsü
oldu. 1943 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bu anlamda Kayseri’de en uzun süre
müftülük yapmış kişidir. Kendisinden
icazet alan öğrencilerinden Abdullah
Develioğlu’nu yanına müftülük kâtibi
olarak alıp yetişmesini sağladı. Develioğlu, “Kayseri müftülüğünde müsevvid
idim. Son zamanlarda hasta oldu, yerine
vekâlet ettim. Vefatından sonra yerine
müftü seçildim. Mantıktan 500 beyit
kadar bir manzumesi vardır fakat matbu
değildir.” demektedir.
1934 yılında çıkan Soyadı Kanunu’yla
‘Ulucan’ soyadını almıştır. 1943 yılında
emekli oluşunun ardından felç geçirdiğinden dışarı çıkamayıp son zamanlarını
okuyup yazarak geçirmiştir.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 112;
Kocabaşoğlu-Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri 1998, s. 237, 250; Koçer, Ulemâ, s.
83–84; Develioğlu, Bİ, s. 396; Kayseri İli
Müftüler Albümü, Kayseri 1991, s. 6; Ali Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları, Ankara
1997, s. II/09, 236; www.diyanet.gov.tr- web
kütüphanesi, 9/14); Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü Arşivi.
MUSTAFA IŞIK

MİYASOĞLU, OSMAN EMRE
Yazar, mütercim (İstanbul, 1981-) Mustafa ve Nilüfer Miyasoğlu’nun oğludur.
İlkokulu, babasının Türk Dili okutmanı
olarak görevli bulunduğu Pakistan’ın
başkenti İslamabad’da, ortaöğrenimini
de İstanbul Adnan Menderes Anadolu
Lisesinde tamamladı. 2004’te Anadolu
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Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun oldu. 2007-2011
yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesinin
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Nâilî
Sâlih / Kenz-i Nesâyih (Tasavvufî Metnin
Çeviri Yazımı ve Tahlili)” tezli yüksek
lisans yaptı.
Babasının etkisi, teşviki ve hocalığıyla
1999-2000 yılında adım attığı yazı hayatında şiir, hikâye, deneme ve çevirileriyle
birçok edebî dergide yer aldı. Aynı
zamanda gazetelerde İngilizce mütercimi
ve dış haberler editörü olarak çalıştı,
çeşitli yayınevlerine kitaplar tercüme etti.
Aynı zamanda gazete ve dergilerde kitap
eleştirileri, tiyatro yazıları ve denemeleri
yayınlandı. Sanat, edebiyat ve İslam
davası üzerine çeşitli okul ve kültür
salonlarında konferans ve seminerler
verdi. Konak yayınlarını kurdu. Evli ve
bir kız babasıdır.
Eserleri: Telif: Olmaz Hayal (Hikâye),
Konak Yayınları, (İstanbul 2003); Yalnızlık Rüyâsı (Roman), Konak Yayınları,
(İstanbul 2006); Beyzâde (Roman)
(Yayına hazırlanıyor).
Tercüme: (İngilizceden): Edith Nesbit,
Demiryolu Çocukları, (İstanbul 2004);
Edgar Allan Poe, Oval Portre (Seçme
Hikâyeler), (İstanbul 2006); Mahatma
Gandhi, Otobiyografi (İstanbul 2009);
Ahmed Essa, İslâm Medeniyetinin
Rönesans’a Katkısı, (İstanbul 2011).
YAYIN KURULU

MOLLA ZAHİD EFENDİ
Müderris, Nakibu’l-Eşraf Kaymakamı
(Kayseri, ?- 1820). Numanefendizade
Feyzullah Efendi’nin oğludur. “Molla
Zahid Efendi” diye tanınır. Kayseri müftüsü olan (1714) Divrikli Fazıl Osman
Efendi’nin torunudur. Medrese eğitiminden sonra Lala Paşa Camii* hatipliği ve
Eredna Medresesi müderrisliği yaptı
(1805). Hizmetkârı olan kişi sarhoş olarak yakalandığından idam edilmiştir
(1812).
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyundan
gelenlere ‘seyyid’ lakabı verilir, bunlara
hürmet edilir, ikram yapılırdı. Bu kişilerin tespitini yapan görevliye “Nakibu’lEşraf Kaymakamı” denirdi. Molla Zahid
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Efendi 1814 yılında Kayseri, Zamantı,
Palas ve Develi kazalarına Nakibu’l-Eşraf
Kaymakamı olarak atanmıştır.
1815 yılında Tuna boylarında bir kalenin
tamiri için Kayseri sancağından yardım
istendi ve müderris, ağa ve şeyhlerden
oluşan bir komisyon kuruldu. Molla
Zahid Efendi bu komisyonun bir üyesi
olarak görev yaptı. Aynı sene Mısır’da
öldürülen Deli İbrahim Ağa’nın haciz
gelen mallarının dörtte birini satın aldı.
Buradan, ekonomik durumunun iyi
olduğu ve girişimci bir kişiliğe sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
1817 yılında Kayseri’ye vali tayin edilen
Hacı Bekir Paşa Kayseri’de bazı yolsuzluklar tespit etmişti. Yolsuzluk yapanlar
arasında Molla Zahid Efendi’yi de hapse
atmış, mahallelinin kefaletiyle 32 kese
altın ceza alıp “memleket işlerine karışmamak şartıyla” serbest bırakmıştır. Tahkikatı sürdürüp memleketten sürgün
edilmeleri için ferman çıkmasını sağlamıştır. Böylece Molla Zahid Efendi Kayseri’den sürgün edilmiştir. Nakibu’l-Eşraf
Kaymakamı görevi kendisinden alınarak
başkasına verilmiştir.
Akbıyıkoğlu Hasan Ağa Olayı*’nda (1820)
mal varlığı edindikleri için Fethullah
Efendi, Müftü Halil Efendi ve Molla
Zahid Efendi öldürülmüşlerdir. Molla
Zahid Efendi’nin kimsesiz kalan küçük
kızı Emine, takılarıyla mahalle çeşmesine
giderken kaçırıldığından Kızıltepe’de
ölüsü bulunmuştur. Cinayeti işlediği tespit edilen Lala Paşa Mahallesi’nden
Yapışoğlu Deli Ömer idam edilmiştir.
Âlimler arasında ‘Molla’ lakabıyla ele
aldığımız tek kişidir. Şehirde önemli bir
yeri olmasına rağmen hırslı biri olduğu,
bu yüzden öteki âlimlerden farklı ve
hareketli bir hayat yaşadığı anlaşılmaktadır.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s.
163, 168, 169, 170, 171–172, 179; Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. LIX; Mustafa Işık, Tarihi
Kayseri’de Kadının Adı, Kayseri 2005, s.
71–72.
MUSTAFA IŞIK

MOLLAOĞLU MUSTAFA AĞA
İlk belediye başkanı (Kayseri, 1830- Kayseri, 1912). Mollaoğulları* ailesine mensup varlıklı, hayırsever ve geniş konağın-

da misafirlerini ağırlayan bir insandı. 1871
yılında Vilayet Nizamnamesi’ne göre
Kayseri’de belediye teşkilatı oluşunca
Sultan Abdülaziz Han’ın fermanı ile Mollaoğlu Mustafa Ağa da ilk belediye başkanı olarak atandı. 1870-1881 yılları arasında 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. Mollaoğlu Mustafa Ağa Konağı, Kayseri’nin ilk
belediye hizmet binası idi. Belediyenin
ne meclisi ne de encümeni vardı. Daha
çok Hunat semtinin ileri gelenlerine
danışarak işlerini yürütürdü. Bu dönemde Kayseri Belediyesinin düzenli bir geliri ve bütçesi yoktu. Daha çok merkezden
gönderilen ve halktan toplanan paralarla
hizmet yapılmaya çalışılıyordu.
Mustafa Ağa’nın ilk icraatı, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin medfun bulunduğu mezarlığın çevre duvarını yaptırmasıdır. Ancak bu duvar taşları beşik mezarlardan kırılıp elde edilmeye başlanınca
bu duruma bir kısım halk karşı çıkıp
Mustafa Ağa’yı mahkemeye verdi. Ankara’da görülen davada suçsuz bulundu.
Mollaoğlu Mustafa Ağa döneminde
Kapalı Çarşı tamir edildi. 1870’te çıkan
bir yangın Kapalı Çarşı’da tahribata
sebep olmuştu. Mustafa Ağa hem bu tahribatın yaralarını sardı hem de Kapalı
Çarşı’ya bir kısım ilaveler yaptırdı. Vefatı
üzerine Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesinin avlusuna defnedildi. Evli
ve altı çocuk babasıydı.
Mollaoğlu Mustafa Ağa’dan sonra Kayseri Belediyesinin başına 1881’de Padişah
Sultan Abdülhamid’in fermanıyla Mehmet Ali Efendi geçmiştir.
Kaynakça: Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s.
40-42; Şükrü Öztürk, “Tek Parti Dönemi Kayseri Belediyesi ve Belediye Başkanları (19231946)”, Erciyes Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi); Mahmut Sabah, “Şehirli Olma
Bilinci Varsa”, Dünya gazetesi, 20.03.2009.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

MOLLAOĞULLARI
Kayseri’de XII. yüzyıldan itibaren kaynaklarda isimlerinden bahsedilen Kayseri eşrafından bir aile. Aileden ilk isme H
1178 (M 1764) tarihli Kayseri Kadı (mahkeme) Sicilinde rastlıyoruz. O tarihte
Kayseri’nin Taceddin Mahallesi*’nden
olan Kanlı Kadıoğlu Deli Emir namlı
şaki etrafına topladığı bir kısım zorbalar-

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

la isyan etti. Talas* kasabasını (şimdi ilçe
merkezi) ele geçirip burada yerleşerek
ahaliden silah zoruyla bir hayli para ve
eşya aldı. Devletin içinde bulunduğu
zafiyetten istifade ederek bu zulümlerine
altı sene devam ettiler. Bizar olan halk,
durumu İstanbul’a bir şikâyet dilekçesi
ile bildirdi. Padişah’tan gelen 15 Rebiü’lahir H 1185 (M 1771) tarihli fermanla suçluların cezalandırılması istenince eşkıya,
bir kat daha azarak 400-500 kişiyi bulan
toplulukla şehrin içine daldı. İleri gelenlerden Miralay Seyit Mehmed Ağa ile
Nakibu’l-Eşraf Kaymakamı Mollazâde
(Mollaoğlu) Hacı Osman Efendi ve sancağın Mutasarrıf Vekili (vali vekili) Koca
Ağazâde Osman Ağa’yı konaklarında
katledip çarşıyı, pazarı yağmaladılar ve
halka türlü türlü işkencelerde bulundular. Nihayet halkın yeniden müracaatı
üzerine merkezden 1774 yılında gönderilen Çerkez Hasan Paşa, kuvvetleriyle
isyanı bastırdı ve eşkıyayı ortadan kaldırdı. Bu hadiselerde katledilen Mollazade
Hacı Osman Efendi, şehirdeki Peygamber sülalesinden olan seyyid ve şeriflerin
defterini tutup onların işlerine bakan
yüksek dereceli bir memuriyet olan
Nakibu’l-Eşraf vekilliği görevi yapmaktaydı. Bu görev daha ziyade ulemadan ve
seyyid olan şahıslara veriliyordu.
Mollaoğulları’na ait ikinci kayıt H 1213
(M 1798) yılında Kayseri’de Yeniçerilerin
Ermeniler üzerine tecavüzleri vaki olunca şehrin ileri gelenlerinden bir grup, iki
tarafın arasına girerek olayların büyümesini önlemiş, suçluların cezalandırılmasını sağlamıştır. İşte bu eşraf arasında
Mollazâde Osman Efendi’nin adı da geçmektedir. Osman Efendi’nin burada
unvanı belirtilmemiştir. Herhâlde yukarıda ismi geçen Osman Efendi’nin oğlu
veya torunu olmalıdır.
Bahis konusu Osman Efendi’nin mutfağına ait Kayseri ürünü “kapaklı” tabir edilen bakır tabak ve kapağı tarafımızda
bulunmaktadır. Geniş miğfer şeklindeki
kapağında güzel bir sülüs hat ile “Sahibi
Mollazâde Seyyid Osman Efendi, sene
1225” (M 1810) yazılıdır.
H 1245 (M 1826) olayları arasında Maraş
ve Kayseri sancaklarına vali (mutasarrıf)
olarak Cabbarzâde (Çapanoğlu) Meh-

Mollazâde Osman Efendi’nin mutfağına ait
Kayseri ürünü “kapaklı” tabir edilen bakır
tabak kapağında güzel bir sülüs hat ile “Sahibi Mollazâde Seyyid Osman Efendi, sene
1225” (M 1810) yazılıdır.
(M. Çayırdağ Koleksiyonu)

med Paşa tayin edilmiş, mütesellimlik
(valinin ildeki vekili) ise Mollazâde Emin
Efendi’ye verilmiştir. Mutasarrıf, H 1247
(M 1831) tarihinde İstanbul’da görevlendirilmiş olduğundan Erzurum’a gönderilmesi gereken 1000 adet asker, Mütesellim Mollazâde Emin Efendi tarafından
Kayseri’den toplanıp hazırlanarak
Erzurum’a sevk edilmiştir.
H 1248 (M 1832) senesinde Yeniçeri
Ocağı kaldırılmış olduğu hâlde Kayseri’deki kalıntıları olan sergerdeler, kendileri
gibi 500 kadar kişiyi başlarına toplayıp
isyana kalkışarak Hükümet Konağını ele
geçirmek istediler. Kayseri eşrafından
birçoğu yakın köylere kaçıp gizlendi. Bu
sırada Kayseri mutasarrıflığı, Köse Mehmet Paşa’ya verilmişti ve şehri onun
adına mütesellimi Hüseyin Ağa idare
ediyordu. Bu karışık dönemde eski mütesellim Mollazâde Emin Efendi, hükümete müracaat ederek ulema ve hacıların
eşkıya ile anlaşmak üzere vilayete çağrılmasını sağladı. Ancak eşkıya anlaşmaya
razı olmadığından onların ileri gelenlerinden birine vilayette görev verilerek
ortama nispeten sükûnet getirildi. Daha
sonra Kayseri’ye Arnavut Ali Paşa’nın
tayin olduğunu duyan şakilerin elebaşları
buradan kaçarak Adana’ya gittiler ve
orada yakalanarak idam edildiler.
1871 yılında valilik, mutasarrıflık ve kaymakamlıklarda mülki idare bünyesinde
belediye teşkilatı kurulması için yeni
Vilayet Nizamnamesi yayınlanınca mutasarrıflık (valilikle kaymakamlık arasında)
olan Kayseri’de de ilk defa Mollaoğlu
Mustafa Ağa* belediye başkanlığına tayin
edilmiştir. Yönetmeliğe göre belediye
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reisi mutasarrıfın tayini valinin onayı ile
yapılıyordu. Kayseri o dönemde Ankara
vilayetine bağlı bir sancak (mutasarrıflık)
idi.
Molla oğlu Mustafa Ağa herhâlde Hunat
Mahallesi’ndeki Lala Saraceddin (Küçük
Hunat) Medresesi yanında olan Mollaoğlu Konağı*’nda kalıyordu. Nitekim emlak
vergisine esas olmak üzere Kayseri merkezinde yapılan 1872 tahririnde, Hunat
Gavremzâde
Mahallesi’nde
Mollazâdelerden Mustafa Ağa, Osman
Ağa, zevcesi Nazife ve Abdi Ağa’nın evleri kaydedilmiştir ki Mustafa Ağa’nın
bahis konusu evinin Mollaoğlu Konağı
olduğu muhakkaktır. Kayseri’deki müştemilatlı ve tarihî değeri haiz bu çok kıymetli konak, maalesef son maliklerinin
sahip çıkmaması sebebiyle yakın zamanda yıkılarak yok edilmiştir. Aslında konak
Gavremzade Abdülkadir Ağa*’ya aitken
akrabalık dolayısıyla Mollaoğulları’na
geçmiştir. Aynı tahrirde Hunat Mahallesi’nde Mollazâde Sokağı’ndan bahis
bulunmaktadır.
Mollaoğlu ailesi, Kayseri’de medfun
bulunan meşhur mutasavvıflardan Şeyh
İbrahim Tennurî’den geldiklerini ifade
ederler ve Şeyh’e ait olduğunu söyledikleri bir kısım eşyayı muhafaza etmektedirler. Ailenin Hisarcık*’ta bulunan
büyük bahçelerinin de aslında Tennurî
Hazretleri’nin yazlık köşkü olduğuna inanırlar.
Mollaoğulları’nın
Ambar
Sazlığı’nda (Karasaz) da geniş ziraat arazileri bulunmakta idi.
Mollaoğlu ailesinin bugünkü üyeleri
çeşitli soyadlar altında Kayseri ve İstanbul’da yaşamaktadır.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s.
152, 159, 182, 186, 187; Cömert, 19.Y.Kayseri, s.
243, 244; Çalışkan, Kayseri Belediyesi; Şükrü
Öztürk, “Belediye”, C. I, s. 226, 277.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

MOLLAOĞULLARI KONAĞI
Konağın eski Yanıkoğlu Mahallesi, Meşe
Sokak’ta bulunan harem bölümü 1990’lı
yılların başında, selamlık bölümü ise
1950 sonları ile 1960 başlarında yok
olmuştur.
Harem bölümünün yapım tarihi H 1198
(M 1784), selamlık bölümününki yaklaşık
1850’li yıllarıdır.

Necibe Çakıroğlu*’nun 1952 yılında
yayımlanan doçentlik tezinde yer alan bu
konak, harem ve selamlık bölümlerinden
oluşan büyük bir yapı olup güçlü bir geometrik düzen ve zengin bir mimarlık
diline sahipti. Çakıroğlu’nun planında
harem ve selamlık bölümleri, ortalarından geçen bir duvarla ayrılmıştı. Her iki
bölümün önlerinde, köşkü ve havuzları
olan birer büyük avlu vardı. Çakıroğlu’nun verdiği planda konağın kuzey ve
güney yanları kesin çizgilerle gösterilmemiş olsa da harem ve selamlık yapıları ve
önlerindeki avlular büyük bir dikdörtgen
oluşturacak şekilde bir araya gelmekteydi.
Çakıroğlu, “Evde az miktarda barok
motifler kullanılmasına rağmen umumiyet itibarıyla çok daha eski bir ev olan
Gavremoğlu Evi” ile büyük bir benzerlik
gösterdiğini belirtmektedir. Ancak Gavremoğlu Evi bu evden sadece 10 yıl önce
1774 yılında yapılmıştır.
Selamlık
1950 sonları veya 1960’lı yılların başlarında yıkılmış olan selamlık bölümü ile
ilgili bilgileri Necibe Çakıroğlu’nun eserinden alıyoruz. Yazar, bu yapının
1850’lerde yapıldığını tahmin etmekte,
iki katlı olarak planlanmasına rağmen tek
kat olarak inşa edildiğini belirtmektedir.
Bina, güney-kuzey ekseninde uzayan,
cephesi batıya bakan simetrik bir plana
sahiptir. Selamlığın sokak kapısı avlunun batı duvarındaydı. Avludan harem
bölümüne geçiş ise avlunun güney tarafındaki bir kapıdan sağlanıyordu.
Selamlığın avlusu yaklaşık 600-650 m2
büyüklüğündeydi. Avlunun güney yanını
iki bölümden oluşan 65 m2 büyüklüğünde gösterişli bir köşk süslemekteydi.
Köşkün harem odasına bitişik olarak
inşa edilen arka tarafı kalın taş duvarlar
üzerine oturtulmuş, etrafında sedirleri
olan, tavanı direklerle örtülmüş, sade
görünüşlü bir mekândı. Köşkün kuzeye
dönük olan ön tarafı ise yaklaşık 400 cm
boyunda 6 ahşap sütun üstünde yükseltilmiş, ahşap bir pavyon havasındaydı. 18
m2 büyüklüğündeki bu bölümün tavanı
desenlerle kaplıydı. Tam ortasında tavandan 70 cm kadar aşağı sarkan, tabanı 60
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Yakın bir zamanda yıkılarak yok edilen Mollaoğulları Konağı (V. İmamoğlu Arşivi)

cm çapında, etrafı oymalarla süslenmiş
konik formda ahşap bir öğe vardı. Köşkün tabanında kare şeklinde bir alan
oluşturulmuş, onun ortasına da -tavandan sarkan göbeğin benzeri mermer bir
fıskiyesi olan- sekizgen bir havuz oturtulmuştu. Köşkün kuzey yanında, yine kare
şeklinde, daha büyük bir seki yapılmış,
ortasında da suyunu köşkteki havuzdan
alan daha büyük sekizgen bir havuz
bulunmaktaydı. Köşk tabanı ve havuzların çevrelerindeki kare alanlar muntazam sallarla kaplanmıştı ve köşkün avluya bakan yanı geleneksel çıkma ve dekoratif mimari elemanlardan oluşan zengin
bir görünüş sergilemekteydi. Çakıroğlu’nun tanımına göre bu köşk “Bilhassa
mimari bakımdan güzel bir incelik arz
eder… Köşklerde kullanılan malzeme
ahşaptır. Sütunlar ahşap, saçak ve tavan
ahşap üzerine oymadır.”
Selamlık yapısı, avlu tabanından 2 m
kadar yükseltilmiş, yaklaşık 300 m2
büyüklüğünde simetrik düzene sahip bir
binaydı. Selamlığa önü batıya bakan dört
sütunun taşıdığı bir çıkma ile korunan
daire şeklinde sona eren gösterişli bir
holden girilmekteydi. Holün iki yanında
her biri şöminelerle donatılmış bir selamlık ve bir kabul odası bulunmaktaydı.
Evin erkekleri iş arkadaşlarıyla burada
görüşmekte, konuklarını bu mekânlarda
ağırlamaktaydı. Giriş holünün arkasında

barok stilinde simetrik olarak tasarlanmış bir çift merdiven, tamamlanmamış
bir durumda kalmıştı. Merdivenlerin
hemen arkasında bulunan daha küçük
boyutlardaki ikinci bir hol, giriş holünden 25 cm yükseltilmiş; arkasına da
selamlığın kahve ocağı (mutfağı) yerleştirilmişti. Selamlık odasının arkasında
kapısı oraya açılan bir hamam bulunmaktaydı. Selamlık odası ve hamamın
yanında bulunan üstü açık dar bir geçitten de binek hayvanlarının bağlandığı
ahırlara ulaşılmaktaydı.
Harem
Selamlığın güneyinde yer alan harem
bölümünün etkileyici bir girişi vardı. Üç
tarafı binalarla tanımlanmış, kare şeklinde bir avludan ulaşılan sofa kapısı ve
üzerindeki pencereler klasik desen ve
oymalarla süslenmişti. Oymalar, derin
olmayan, barok diyebileceğimiz çizgilere
sahipti. Geniş bir çerçeve içine alınan
kapının üstüne bu bölümün yapım tarihi
olan H 1198 (M 1784) düşülmüştü. Pencereler simetrik olarak tasarlanmış demirlerle donatılmıştı.
Kapalı alanları yaklaşık 400 m2ye oturan
binanın ayrıca 25 m2 büyüklüğünde bir
köşkü vardı. Oda pencerelerinin ve köşk
kemerlerinin açıldığı 160 m2 büyüklüğündeki salla kaplı avlu, doğuda bulunan
350-400 m2 büyüklüğünde bir bahçeye
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Mollaoğulları Konağı’nın yer katı planı
(çizim: N. Çakıroğlu)

bakmaktaydı. Avluyu kuzeyde selamlığın
duvarını, güney ve batıda harem oluşturan hacimler çevrelemekteydi. Doğuda
ve güneyde yer alan bahçe, avlu düzeyinden 80 cm kadar daha aşağıdaydı. Alçak
bir istinat duvarıyla avludan ayrılan bu
alana, dört basamaklı bir merdivenle inilmekteydi.
Bu bölümün merkezindeki sofa ve harem
odası doğuya yönlendirilmişti. Tokana
ile ikinci bir oda, yapının güney tarafında
yer almaktaydı. Haremdeki tüm kapalı
mekânların kapısı sofanın seki altına açılmaktaydı. Yaklaşık 450x900 cm taban
alanına sahip olan sofa, 650 cm yüksekliğinde gösterişli bir mekândı. Girişinde
16 m2 büyüklüğünde, salla kaplı bir seki
altı bölümü vardı. 1980’li yılların sonlarında zarları ve dolapları sökülmüş olan
bu mekân, Çakıroğlu’nun da belirttiği
gibi, büyük olasılıkla Gavremoğlu Evi’nin
sofasındaki çarpıcı güzelliğe benzer bir
güzellik sergiliyordu.
Sofanın kuzey tarafında bulunan harem
odası 36 m2 büyüklüğünde, 400 cm yüksekliğindeydi. Oda ince bir duvarla ikiye
bölünmüş; avluya bakan ön tarafı, iki
pencere ve onların hemen üzerinde yer
alan iki yıldız penceresiyle aydınlatılmaktaydı. Kuzey duvarında daire planlı bir
şöminesi de olan bu bölüm, oturmaya ve
anne babanın, arkada kalan 14 m2 büyüklüğündeki bölüm ise çocuk veya bebeklerin yatması için kullanılmıştı.
Evin helası, harem odasına bitişik olarak,

haremle selamlık avlularını bağlayan
kapının hemen yanına yapılmış, kare şeklinde küçük bir pencereyle aydınlatılmıştı.
Evin en büyük iç mekânı tokanaydı.
Tepeden aydınlatılan 52 m2 büyüklüğünde loş bir mekândı. Yemeğin pişirildiği,
bulaşıkların yıkandığı seki altı bölümünün doğu köşesine kemerli, büyük bir
ocak; sal kaplı döşemesinin ortasına, atık
suların gideceği dekoratif bir çağ taşı
yerleştirilmişti. Oturulan ve yemeklerin
hazırlandığı seki bölümü seki altından üç
basamakla çıkılan ahşapla oluşturulmuş,
sedirleri olan bir alandı. Tokananın arka
tarafında bulunan 20 m2 büyüklüğündeki bölüm ise yiyecek ve erzakların saklandığı dolap ve tereklerle donatılmış hazın
odasıydı.
Sofanın güney tarafında bulunan 38 m2
büyüklüğünde, yaklaşık 500 cm yüksekliğindeki oda, köşke bitişik olarak yapılmıştı. Buraya sofanın seki altından dört
adet dairevi basamakla çıkılmaktaydı.
Oda girişinde seki altı bölümü, arkasında
da üç tarafı sedirlerle kaplanmış sekisi
vardı. Bu odanın üç penceresinden ikisi
kuzeydeki avluya, biri bitişiğindeki köşkün içine açılmaktaydı. Avlu tarafındaki
duvarında ayrıca üç adet yıldız penceresi
bulunmaktaydı.
Avluyu toparlayıp tanımlayan köşk,
kuzeyde avluya, doğuda bahçeye bakmaktaydı; güneyde kalan bahçe cephesine açılan bir penceresi vardı. Önünde
sekizgen bir havuzu olan köşkün üç yanı
sedirlerle, iki duvarı zarlarla donatılmıştı.
Avluya ve bahçeye bakan cepheleri ahşap
saçak, kemer ve sütunlarla süslenmişti.
Mollaoğulları Konağı, Kayseri’deki diğer
eski konaklar gibi Osmanlı mimarlığının
dikkate değer eserlerinden biriydi. Kentin kültür ve geleneklerini, özgün ve çarpıcı mimari niteliklerini yansıtan bu yapı,
bir kültür hazinesi olarak korunup gelecek kuşaklara saklanması gerekirken,
maalesef, kentteki benzerleri gibi bilinçsiz, hızlı kentleşme ve modernleşme
uğruna yıkılıp tarihe karışmıştır.
Kaynakça: Necibe Çakıroğlu, Kayseri Evleri,
İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul 1952;
Vacit İmamoğlu, Geleneksel Kayseri Evleri,
Türkiye Halk Bankası Yayınları, Ankara 1992.
VACİT İMAMOĞLU

