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Mustafa ÇELİK 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Şehir’imizden Selamlar
Mayıs ayı baharın bereketini şehrimize nakşederken, 

biz de bu berekete kültürel ve sanatsal kaygılarımız ve 
faaliyetlerimizle katılıyoruz. Tiyatro Festivali, Altın Çınar 
Film Festivali gibi iki büyük organizasyonu tamamlarken 
Ramazan ayımızın âdeti haline gelen Ramazan Sokağı-
mızı kurduk. Birbirinden özel misafirleri ile sokağımızı 
anlamlı hale getiren kitapçılarımız, el sanatları ustalarımız, 
geleneksel mutfak kültürümüzün örnekleri halkımızın 
yoğun ilgisi ile karşılaştı. 

Yenikapı’da yapılan Etnospor 
Kültür Festivali’nin 3.’sü ile 
9.’su düzenlenen Türkiye Dergi 
Fuarına katıldık. Tarihi Kentler 
Birliği’nin Milli Mücadele Ödü-
lünü aldık. Kent Park olarak 
planlanan Keykubat Tepesi’ne 
10 bin boylu ağaç dikerek gele-
ceğe en güzel yatırımı yaptık. 
Tarihi mekânlarımıza yaptığımız 
fotoğraf gezileri ve Kültür Daire 
Başkanlığımızın etkinliklerinin 
yanı sıra, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığımız bünyesin-
deki Büsam Şehir Akademi ve 
Film Akademi söyleşi, konferans, seminer ve panelleri 
ile dolu dolu bir mayıs ayı geçirdik. Şehir ve Film Aka-
demilerimiz 3. dönemlerini Akif Emre Sempozyumu 
ile verimli ve başarılı bir biçimde tamamladı. 

Dergimizin yeni sayısını da bu etkinlikler ve faali-
yetler çerçevesinde hazırladık. Bu sayıda Rahmetli Emir 
Kalkan’ın Kayseri’de Ramazan yazısı, idrak ettiğimiz 
günler bağlamında bizi çocukluğumuza, gençliğimize 
götürüyor. Portre bölümünde ise bu sayıda yine Kayse-
rimizin sembol isimlerinden Ahmet Remzi Akyürek var. 

Hasibe Mazıoğlu hocamızın kaleminden okuyacaksınız.
Kayseri’nin içi gibi çevresi de tarihi ve kültürel 

mekânlarla dolu. Kayseri çevresinde rasgele gittiğiniz 
herhangi bir köy veya mahalle sizi tarihsel anlamda 
bin yıl ötelere bile götürebilir. Bu anlamda Bürüngüz 
Selçuklu’dan, Dulkadirlioğulları’ndan ve Osmanlı’dan 
izler taşır. Su sesinin asla kesilmediği Bürüngüz’ü edi-
törümüz Dursun Çiçek’in kaleminden okuyacaksınız.

Mehmet Çayırdağ hocam bu sayı için Lala Külliyesini 
yazdı. Gürcan Senem’in Kayseri’de yeni bulunan lahitle 

ilgili yazısı ise belgesel tadında. 
Şehrin Yüzleri bölümümüzde 
Önder hocamız Mimar Sinan 
varisi, Osmanlı’nın son dönem 
İstanbul’u ve şehirlerini restore 
ve inşa eden Balyan ailesini yazdı. 

Şehir ve Hafıza bölümü-
müzde bu sayıda yine birbi-
rinden güzel fotoğrafları ile 
Kayserimizi tanıtan Uğur Aydın 
hocamız var. Söyleşi bölü-
münde Muammer Yılmaz’ın 
şehrimiz ve kültürümüz ile 
ilgili izlenimleri, Edebiyat/Anı 
bölümünde Ali Aslım Bey’in 

Tenekeci Topal Efesi keyifle okunuyor. Yaşayan kültür 
mekânlarımızdan Kitabistan ise kitap ve kültür kokan 
bir yazı olmuş. Sahaf kültürümüzle ilgili önemsediğim 
bu yazıyı Mustafa İbakorkmaz hazırladı.

Büsam Şehir Akademi, Kitabiyat ve Kültür Haberleri 
bölümlerimiz de dolu dolu.

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle hepinizin 
Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.
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Ramazan
Kayseri’de Ramazan
Emir Kalkan


R
amazan aylarında eski Kayseri geceleri-
nin tadına doyulmaz bir cıvıltısı vardı. 
Kayseri’ye ramazanların gelişi daha bir 
ay önceden belli olurdu. Gün evvelinden 
hızlı bir hazırlık başlar; çarşılar, pazar-

lar ramazan tedarikleri için yapılan alışverişlerle 
hareketlenir; minareler, camiler, vitrinler ramazanı 
karşılayan mahyalarla süslenir; daha bir canlı, daha bir 
sosyal, daha bir heyecanlı günler yaşanırdı Kayseri’de.

Tüm evlerde ramazan yiyecekleri hazırlanır, sabaha 

kadar açık tutulan mahalle fırınları baklava, börek, 
kete sinileriyle dolar, taşar. Taş fırınlarda pişirilen 
bu sinileri fırıncı çırakları tepelerinde hızlı adımlarla 
sahura kadar evlere taşır, bol bol bahşiş koparırlardı.

Eski Kayseri’de oruç ayları, gecelerin en renkli 
en hareketli olduğu zamanlardı. Başka günlerde ilk 
akşamdan ıssızlığa terk edilen sokaklar ramazanda 
ortalığa dökülen çocukların şamatalarıyla, camilere 
akın eden kadınlı erkekli grupların sesleriyle şenleni-
verirdi. Bütün camilerin minareleri yanar, caddeler 
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Emir Kalkan

daha çok aydınlatılır, bütün iş yerleri açılır, gündüz yaşamı 
bir bakıma geceye taşınırdı.

Biz, ‘şehr–i ramazan’ yazılı mahyaları kekeleyerek okur 
ve Kayseri’nin adının değiştiğini, bir aylığına ramazan şehri 
olduğunu sanırdık. Gündüzleri tatlı bir telaş içinde devinip 
dururdu şehir. Çarşılar birbirine laf uzatarak şakalaşan 
esnafın sohbetleriyle dolar, dükkânların önüne sandalyeler 
atılıp kaba boydan halleşmeler, sohbetler, gülüşmelerle 
akşama kadar tatlı bir eğlence kurulur, çarşının kıpır kıpır 
tatlı telaşı içinde takılmalar, şakalar da elden bırakılmazdı.

Kayseri’de bugünkü ramazanlar da 
hâlâ anılmaya, anlatılmaya değer 
zaman dilimleridir. Eski görkeminden 
bir şey kaybetmeden yine hararetle 
karşılanır ramazan ayları ve daha 
oruca girmeye günler kala tüm evlerde 
hızlı bir ramazan hazırlığı başlar. 98
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Tiryakiler çatapatlarla kızdırılır, 
uyuklayanların, oruca dayanamayanların 
ayakları altında tapa patlatılır, sinirlenen 
tiryakilerin bağırıp çağırmaları gülüş-
melere yol açardı. Şakacı takımı Nuri 
Emminin bakkal dükkânı önünde kuyruğa 
girer, kimi sakız alıp fatura ister, kimi 
simit alıp günün en büyük kağıt parası 
500 lirayı uzatıp Nuri Emmiyi kızdırırlar, 
çarşı birdenbire öfkelenen Nuri Emminin 
kaba boydan sövmeleriyle doluverirdi.

Biz çocuklar ya evlerin toprak dam-
larında, ya da kapı önlerinde birikir, kale 
burçlarından atılan iftar topunu bekler, top 
patlar patlamaz da büyük bir şamatayla 
bağırıp çağırarak evlere koşuşurduk. Yedi 
sekiz yaşındaydık. Hepimiz ‘tekne orucu’ 
tutuyorduk. Büyükler çocukları oruca 
alıştırmak için iyi bir yol bulmuşlardı.

Hem sahura kalkıp büyüklerle yiyor, 
hem de öğleyin yeniden karnımızı doyu-
ruyor, iftarı bekliyorduk. İftar açılır açıl-
maz da bu tekne oruçlarını dedelerimize 
satıyor, kazandığımız paralarla horoz 
şekeri, elma şekeri, kâğıt helva alıyorduk.

Hatun ebemiz her ramazanda sandı-
ğından küçük beyaz bir taş çıkarır, gün 
boyu bu taşı ağzında tutardı. Ne olduğunu 
anlayamazdık. Onun, dil orucu da tuttuğu 

Biz çocuklar ya evlerin 
toprak damlarında, ya 
da kapı önlerinde birikir, 
kale burçlarından atılan 
iftar topunu bekler, top 
patlar patlamaz da 
büyük bir şamatayla 
bağırıp çağırarak evlere 
koşuşurduk. Yedi sekiz 
yaşındaydık. Hepimiz 
‘tekne orucu’ tutuyorduk. 
Büyükler çocukları oruca 
alıştırmak için iyi bir yol 
bulmuşlardı.
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için bunu böyle yaptığını öğrendiğimizde 
artık büyümüştük. Çocukluğumuzun 
en güzel günleri belki ramazan akşam-
larının o hareketli, şenlikli ortamında 
geçmiştir. Teravih namazları kalabalık 
ve coşkulu olurdu. Önde yaşlılar olmak 
üzere kadınlı erkekli gruplar erkenden 
camilere hücum eder, erkekler alt katta, 
çocuklar onların arkalarında ve kadınlar 
yukarıda saf tutarlar.

Tüm camiler, bilhassa Hunat Camii, 
Sahabiye Camii, Ulu Camii, Han Camii, 
Kurşunlu Camii, dolup taşardı. Şehrin 
uzak semtlerinden bile halk grup grup bu 
camilere taşınırlardı. Hemen her camide 
ramazanın ilk yarısından sonra sık sık 
mevlitler okutulur, hatimler indirilir ve 
bu camilerin önlerinde cami cemaatine 
ve gelip geçene kâğıt külahların içinde 
mevlit şekerleri dağıtılırdı. Cami kapı-
larına kümelenmiş çocuklar ikide bir 
kalabalığa karışarak cepleri dolana kadar 
mevlit şekeri toplarlardı.

Sahur zamanlarında ramazan davul-
cuları, bir kısmı teneke, bir kısmı davul 
çalarak ve maniler okuyarak kapı kapı 
dolaşırlar, ev sahiplerini uyandırırlar, ev 
sahiplerinin ikram ettiği börekleri de 
omuzlarındaki torbalarına doldururlardı. 
İftardan ziyade sahurda yenecek şeyler 
önemlidir Ramazanda. Bunun için de çeşit 
çeşit keteler, çörekler, börekler hazırlanır; 
kayısı, üzüm, elma, dut, erik kurularından 
buz gibi kompostolar, hoşaflar yapılır; 
sabahlara kadar açık taş fırınlarda çeşit 
çeşit tatlılar, yemekler, börekler, mis kokulu 
ekmekler pişirilirdi. Tüm Kayserililer, bu 
nar gibi kızarmış, günlerce bayatlamayan, 
özlü ev ekmeğinin özlemini çekerler hâlâ.

Ramazanlarda, yumurtalı, küncülü 
iftarlık pide yapan fırınların önünde uzun 
kuyruklar oluşur. Millet bir an önce pide-
sini alıp eve yetiştirmek için acele eder. 
Esnaftan Cemal Emmi de pide almak için 
bu fırınlardan birine gitmiş, beklerken, 
sıra senindi benimdi derken kalabalıkta 
bir kavgadır başlamış, müşteriler oruç 
keyfiyle birbirlerine girmişler. Sille, tokat, 
tekme, yumruk gırla gidiyor. Cemal Emmi 

bakmış, ekmek alınacak gibi değil, eli boş 
kös kös eve dönerken yolda karpuz yiyen 
iki Ermeni’ye rastlamış; 

–Ulan çorbacılar, demiş. Varın dini-
nizin kıymetini bilin, Müslümanlar kan 
ağlıyor valla!

Kayseri’de ramazan ayları en iyi şekilde 
ihya edilmeye çalışılır. Bol bol fitre, zekât 
ve sadaka dağıtılır; hocalara hediyeler 
verilir; camiler, türbeler, ziyaretgâhlar, 
mezarlar ve kutsal mekânlar ziyaretçilerle 
dolar taşardı.

Kayseri’de bugünkü ramazanlar da 
hâlâ anılmaya, anlatılmaya değer zaman 
dilimleridir. Eski görkeminden bir şey 
kaybetmeden yine hararetle karşılanır 
ramazan ayları ve daha oruca girmeye 
günler kala tüm evlerde hızlı bir ramazan 
hazırlığı başlar.

Diğer aylara nispetle daha bir sadeleş-
miş, daha bir durgun ve daha bir disipline 
edilmiş hayat vardır ramazanlarda. Pek 
çok lokanta ramazan boyunca kapalı kalır, 
çoğu iş yerleri mesailerini iftar vaktine 
göre ayarlarlar.

Akşamları yine grup grup kalabalıklar 
kadınlı erkekli camilere akın eder, sessiz 
geceler yeniden canlanmaya başlar. 
Hısım–akraba, eş–dost, fakir–fukara iftar 
sofralarına davet edilir. Belirli semtlerde 
iftar çadırları kurulur, bu çadırlarda 
binlerce kişiye iftar yemekleri verilir. 
Zenginlerin eli daha bir açılır ramazanda. 
Bütün kuruluşlar ramazan boyunca yiyecek 
dağıtırlar. Yardımlaşma, yardım dağıtma 
adeta bir yarışa dönüşür. �

Akşamları yine grup grup kalabalıklar kadınlı 
erkekli camilere akın eder, sessiz geceler yeniden 
canlanmaya başlar. Hısım–akraba, eş–dost, fakir–
fukara iftar sofralarına davet edilir. Belirli semtlerde 
iftar çadırları kurulur, bu çadırlarda binlerce kişiye 
iftar yemekleri verilir. 
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Portre
Ahmet Remzi Akyürek
Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu


S on Mevlevi şeyhlerinden (Kayseri, 1872 – Kayseri, 6 Kasım 
1944). İlim, irfan ve fazilet sahibi bir mutasavvıf ve şairdir. 

Kayseri Mevlevihanesi’nde doğdu. Soyca Mevlevi bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Remzi’nin ceddi Seyyid 
Süleyman Türâbî (bk.)’dir. Kayserili olan Süleyman Türâbî 
Mevlânâ dergâhı postnişini Mehmed Said Hemdem Çelebi’nin 
mürşididir. Süleyman Türâbî’nin Mevlânâ soyundan geldiği 
bilinmekle beraber bunu ispat edecek elde herhangi bir belge 
yoktur. Remzî–nâme adlı eserin yazarı Hüseyin Vassaf Bey bu 
hususu Ahmet Remzi Dede’ye sormuş ve ondan ceddi hakkında 

“Öyle bir Şeref–i manevileri varsa yazılmamakla zayi olmaz” 
cevabını almıştır. Konya’dan Kayseri’ye göçen Süleyman 
Türâbî 1835’de Kayseri’de ölmüştür. Mezarı Mevlânâ’nın hocası 
Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin Türbesi’ndedir. Ahmet 
Remzi Dede, Türâbî’nin mezar taşındaki manzum kitabeyi 
dokuzar mısralı kıtalardan oluşan bir musammat (beyitleri 
kafiyeli dört kısımdan ibaret manzume) hâline getirmiştir. 
Seyyid Süleyman Türâbî’nin oğlu Seyyid Ahmed Remzi 
el–Mevlevî’dir. Bu zat da Kayseri Mevlevihanesi’nde şeyhlik 

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu
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yapmıştır. 1865’te ölmüş, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin 
Türbesi’nde babasının yanına gömülmüştür. Seyyid Ahmed 
el–Mevlevî’nin oğlu Seyyid Süleyman Ataullah Efendi, Ahmet 
Remzi Akyürek’in babasıdır. Süleyman Ataullah 1872’de Kay-
seri Mevlevihanesi’nde 50 yıl şeyhlik yapmış, bir ara Kayseri 

Müftülüğü görevinde de bulunmuştur. (Ahmet Remzi Dede, 
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu No: 2711’deki 
mecmuadaki şiirlerinin sonunda aile şeceresini yazmıştır).

Akyürek, sıbyan mektebini ve rüştiyeyi bitirdi, aynı 
zamanda babası Ataullah Efendi’den ve eniştesi Göncüzade 
Nuh Efendi’den özel dersler gördü. Ulemadan Müridzade 
Ali Efendi’den icazetname aldı. Babası Ataullah Efendi şair 
olmamakla birlikte şiir sever ve anlamlarını da bilirdi. Oğluyla 
yakından ilgilenen Ataullah Efendi okuduğu manzumelerle 
oğlunu eğlendirmeye çalıştığı için küçük yaşlardan itibaren 
şiir zevkini tattı. Babasının okuduğu şiirlerden etkilenerek 
kendisinde de şiir söyleme hevesi uyanmaya başladı. Küçük 
yaştan itibaren yazdığı şiirlerini, babasının dostlarından Hisar-
cıklızade Salim Efendi ve Sami Efendi düzelterek onun şiir ve 

edebiyat zevkini geliştirdiler. İlk olarak 
Konyalı Şem’î’nin divanını okuyarak şiir 
deneyimini artırdı. Şair Sami Efendi, 
Ahmet Remzi Efendi’ye İran edebiyatının 
ünlü mutasavvıf şairi Câmî’nin eserlerini 
okutarak Farsçasını geliştirdi.

İbnül Emin Mahmud Kemal İnal’ın 
naklettiğine göre Ahmet Remzi Efendi 
rüştiyede şehadetnamesini aldığı sırada 
idare meclisi üyelerinden Rifat Bey 

“Mevlevîdir sevdiğim her dem külâh eyler 
bana”, mısraını okuyunca Ahmet Remzi 
Efendi derhâl “Sen külâh etme beyim 
kimse külâh etmez sana” deyivermiş. 
Fıkrayı nakleden İbnül Emin bu hazır 
cevabına bin aferin demekten kendisini 
alamamıştır.

Ahmet Remzi Efendi, 1892’de İstan-
bul’a giderek Dîvân–ı Muhasebât’a 
mülazım olarak devam etti. Bu arada 
Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Celâleddin 

Efendi’ye intisap edip el aldı. Daha önce babası tarafından 
sikke giydirildiği hâlde Celâleddin Efendi tarafından yeniden 
sikke giydirildi. Bu sırada Veled Çelebi (İzbudak) yardımıyla 
Ahmet Remzi Efendi’nin Fuzulî’nin bir gazeline yazdığı tah-
misi bastırıldı.

Ahmet Remzi Efendi İstanbul’da 
bir yıl kadar kaldıktan sonra Kayseri’ye 
döndü. Ahmet Remzi Efendi, ilim irfan 
sahibi, Mevlevi ve şair bir zat olan Kayseri 
Mutasarrıfı Nazım Paşa’nın yardımıyla 
Kayseri İdadisinde ahlak ve ulum–ı diniyye 
(din dersi) hocalığına tayin olundu. Bir 
yandan da medreselerde okuyan ve 
kendini yetiştirmek isteyen talebelere 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sini, Şirazlı Sa’dî’nin Gülistan ve Bostan 
adlı eserlerini ve Farsça tanınmış bazı eserleri okuttu. Böylece 
birçok gencin yetişmesine yardımcı oldu.

Ahmet Remzi Efendi Meşrutiyet’in ilanından sonra izinli 
olarak gittiği Konya’da Vahid Çelebi’nin isteği üzerine Kay-
seri’deki görevinden istifa ederek Konya’ya geldi. Dergâhın 
camisinde her sabah Çelebizadelere Mesnevî–i Şerif okuttu. 
Hatta Vahid Çelebi, Çelebizadelere “Bir şeyhzade sizlere 
Mesnevî okutuyor” diye Ahmet Remzi Efendi’yi onlara örnek 
göstermiştir.

Konya’da bir yıl kadar kaldıktan sonra Kütahya Mevlevi-
hanesi’ne şeyh vekili olarak gönderildi. Kütahya’da gençlere 
dersler verdi. Ramazan ayında her gün ikindi namazından 
sonra Mesnevî okuttu. Kütahya’da dokuz ay kaldıktan sonra 

Kastamonu Mevlevihanesi şeyhliğine tayin olundu (1909). 
Harap bir hâlde bulduğu Mevlevihane’yi tamir ettirdi, 
hücreleri temizletti ve bahçesini düzenletti. Şair ve Edip 
Süleyman Nazif o sırada Kastamonu Valisi’dir. Ahmet 
Remzi Dede ile ilk görüştüğünde “Meşihatınız peder–
mande midir?” (Babadan kalma mıdır?) diye sorar. O da 

“Hayır Hudâ–daddır. (Hayır, Tanrı vergisidir); lehülhamd 
berhayattır ve Kayseri Mevlevihanesi şeyhidir.” diye cevap 
verir. Mevlevilik tarihinde baba ile oğlunun aynı zamanda 
iki ayrı tekkede şeyhlik yapmasına pek rastlanmamıştır.

Ahmet Remzi Dede, Kastamonu Mevlevihanesi’nde 
şeyhlik yaparken Konya dergâhı makamı Halep Mevlevi-
hanesi’nin durumunu incelemesi ve o çevredeki tekkeleri 
de gözden geçirmesi için görevlendirdi. Bunun üzerine 
Halep’e gitti. Ayrıca Antep, Urfa, Şam, Kudüs şehirlerini 
dolaştı, oraların ileri gelenleri ve âlimleriyle de tanıştı. 1913 
tarihinde Halep Mevlevihanesi şeyhliğine atandı. Bu Mev-
levihane’nin işlerini yoluna koydu ve o havalide zayıflamış 
olan Mevleviliği canlandırdı. Halep Mevlevihanesi’nde 
yapılan ayinlere halk büyük ilgi gösterdi. Bunların arasında 
Museviler ve Ermeniler de vardı. I. Dünya Savaşı başlayınca 
Mücâhidîn–i Mevleviyye adlı gönüllüler taburunun başında 
bulundu ve Filistin Cephesine, Şam’a ve Medine’ye gitti. 
Hz. Peygamber’in türbesi Ravza–ı Mutahhara’yı ziyaret 
etme mutluluğuna da erişti. Kendisine Gönüllü Mevlevi 
Taburu’ndaki üstün gayreti dolayısıyla Harp Madalyası, 
Berat ve Nişanı verildi.

1924 tarihinde İstanbul’da Üsküdar Mevlevihanesi 
şeyhliğine atandı. O sıralarda Mevlevihane oturulamaya-
cak kadar harap durumdaydı. Daha önce gittiği yerlerde 
yaptığı gibi buranın da her tarafını onartmıştı. Dostları 
yeni durum için sevinçlerini şiirlerle belirttiler. Yenikapı 
Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Dede’nin tarih manzumesi 
Remzi Dede’nin odasına asıldı. Buradaki Şeyhliği süresince 
semahanede 15 günde bir ayin düzenledi, belli günlerde 
camilerde Mesnevî–i Şerif okuttu. İstanbul Meclis–i Meşâyih 
üyeliği, Medresetülirşad’da tasavvuf müderrisliği, Üsküdar 
Müftülüğü idaresinde tekkelere ait işlere bakan mecliste 
üyelik görevlerinde bulunmuştur.

2 Eylül 1925 tarihinde tekke ve zaviyelerin kapatılması 
üzerine Üsküdar Selimağa Kütüphanesi baş memurluğuna 
(müdürlüğüne) tayin olundu. Mevlevihane hayat boyu 
olmak şartıyla kendisine verildi. Remzi Dede, Kütüphane’de 
yoğun bir çalışmaya girdi. Kitapların tasnif ve tanzimiyle 
uğraştı. Elyazması eserlere ait fişler hazırlatarak bun-
larda eserin yazarı ve konusuna ait önemli bilgiler verdi. 
İlgisini çeken Arapça birkaç eseri de Türkçeye tercüme 
etti. Mevlânâ yolunda kazandığı engin insan sevgisi, 
derin bilgisi ve öğretme aşkıyla kendisine başvuranların 

▲ Ahmet Remzi Akyürek kütüphanecilik yaptığı yıllarda (H. Mazıoğlu Arşivi)

Onda engin bir Türkçe sevgisi vardı. Divan edebiyatı 
tarzındaki şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcükler 
ve tamlamalar bulunmakla beraber dili sağlam, 
ifadesi Türkçedir. Türkçeyi bütün zenginliği ve anlam 
incelikleriyle kullanmıştır.
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müşküllerini halletti. Kütüphane’ye gelen araştırmacılarla 
ilgilenerek yetişmelerine yardımcı oldu.

1 Şubat 1937’de Selimağa Kütüphanesindeki görevinden 
istifa etti. Bu sırada kendisi gibi eşi de yaşlı olup birbirlerine 
bakamayacak durumdadırlar. Bundan sonra yalnız kalama-
yacaklarını anlayarak Ankara’da oturan kızlarının yanına 
gittiler. Ankara’da üç kızı ve torunlarıyla birlikte rahat ve 
mutlu yaşadılar. Bu arada şiir yazmayı da bırakmamıştır. Şiir 

onun için su ve ekmek gibi azizdir ve gereklidir. Her günü 
şiirle dolu geçmiştir. Kızları, torunları ve yeğenleri hakkında 
yazdığı şiirlerle neşeli günler ve saatler geçirdi.

Ankara’da daha çok ortanca kızının yanında kaldı. Lütfiye 
Cıngıllıoğlu adındaki bu kızı Kızılay’da Atatürk Bulvarı’na 
paralel olan Selanik Caddesi’nde oturuyordu. Remzi Dede 
kendisini biraz güçlü hissettiği bir gün yürüyüş yapmış olmak 
için Bulvar’a çıkar. Remzi Dede’nin tam karşısında duran özel 
bir makam arabasından Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel 
inerek Dede’nin yanına gelir ve saygıyla baş kesip hatırını ve 
niçin Ankara’ya geldiğini sorar. Ankara’da artık kızlarında 

kalmak zorunda olduğunu öğrenince “Bütün gün evde kal-
maktan usanırsınız. Ankara’da Eski Eserler Kütüphanesinde 
elyazması pek çok eser vardır. Orada sizin uzman olarak bulun-
manız çok yararlı olur” diye teklifte bulunarak kabul etmesini 
rica eder. Kitaplarla haşır neşir olmaktan ve ilim taliplerine 
yardım etmekten büyük mutluluk duyan Remzi Dede yaşının 
ilerlemiş olmasına rağmen teklifi kabul eder. Eski Eserler 
Kütüphanesi o zaman, Atatürk Bulvarı’ndan Ulus’a giderken 

sağda Kediseven Sokağı’ndaydı. 
Kütüphaneler Genel Müdürü 
Aziz Bey, Kütüphane Müdürü 
Hamdi Bey ve bütün personel 
Dede’nin etrafını bir sevgi ve 
saygı hâlesi olarak çevirmek-
teydiler. Okuyucular ise çölde 
gür bir kaynak bulmuşlardır.

Ahmet Remzi Dede, Türk-
çeyi en iyi bilenlerdendir. 
Onda engin bir Türkçe sev-
gisi vardı. Divan edebiyatı 
tarzındaki şiirlerinde Arapça 
ve Farsça sözcükler ve tam-
lamalar bulunmakla beraber 
dili sağlam, ifadesi Türkçedir. 
Türkçeyi bütün zenginliği ve 
anlam incelikleriyle kullan-
mıştır. Atasözleri, deyimler, 
konuşma kalıpları, hatta 
bazen mahallî sözcükler ve 
söyleyişler bile gözünden 
kaçmamıştır. Ahmet Remzi 
Dede’deki Türk dili sevgisi 
onda güçlü bir Türklük ve 
milliyetçilik duygusu mey-
dana getirmiştir. Mevlânâ 
gibi Ahmet Remzi Dede de 
Türklüğüyle öğünmüştür. Ata-
türk’ten daima “Türk Büyüğü” 

diye söz etmiştir. Atatürk’ün kılıcı karşısında Yunanlıların 
İzmir’i terk etmeleri üzerine şu en güzel beyti söylemiştir:

Çıktı bir san’atlı tarîh Lûtf-ı Hak oldu delil
Kaçtı “tîg-i Mustafa”dan işte yunan-ı sefîl

Ahmet Remzi Akyürek’i Kayserili hemşerileri Osmanlı 
Mebuslar Meclisine üye seçmişler, ayrıca Atatürk kendisine 
milletvekilliği önermişse de Remzi Dede yetişme tarzının bu 
görev için elverişli olmadığını belirterek özür dileyip kabul 
etmemiştir.

Ahmet Remzi Dede gayet zeki, bilgisi derin büyük bir âlim, 
son derece alçakgönüllü, gösterişten hoşlanmayan gerçek bir 
mümin ve tam bir derviştir. İlme ve terbiyeye önem veren, 
doğru sözlü, nur yüzlü büyük bir insan ve güçlü bir şairdir. 
İlim okuyarak öğrenilir. İrfan da nefis terbiyesiyle kazanılır. 
Şairlik ise fıtrîdir yani Allah vergisi olup yaratılışta vardır. Âlim, 
arif ve şair olan Remzi Dede, divan edebiyatı şiirinin ve millî 
halk edebiyatımızın zevkine sahiptir. Şiirlerini hem aruz hem 
de hece vezniyle yazmıştır. Divan edebiyatı şiirlerini “elsine–i 
selâse” Arapça, Farsça sözcüklerle ve tamlamalarla yazmıştır. 
Farsça olarak yazdığı Divançe’si henüz basılmamıştır. Aruz 
vezniyle ve ebced harflerinin sayısıyla tarih düşürmekte çok 
ustadır. Tanıdığı kişiler, özellikle Kayseri’nin köklü aileleriyle 

âlimlerinin ölümlerine tarih düşürmüştür. Bu arada kayınpederi 
Feyzizade Feyzullah Efendi’nin 1225/1810’da ölümüne tarihi 
vardır. Kendi kızlarına, torunlarına ve yeğenlerine, ayrıca 
tanıdığı dostlarının çocuklarına doğum tarihleri düşürmüştür. 
Kültür adamlarımız ve edebiyatçılarımız için tarihleri vardır. 
Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim Bakanı oluşunu manzum tarihle 
tespit etmiş, Mehmet Âkif Ersoy’un, Abdükhâk Hâmid’in ve 
daha birçok şahsın ölümlerine tarih düşürmüştür.

Remzi Dede’nin gönlü her türlü yeniliğe açıktır. Teknik 
ilerlemelerden yararlanarak yapılan faydalı yapılardan memnun 
olup onlar için tarihler yazmıştır. Böylece Remzi Dede yaşadığı 
devri bütün yönleriyle şiirlerine aksettirmiştir.

Ahmet Remzi Dede’nin yaşı epeyce ilerlemiş olduğundan 
son nefesini ata, baba diyarında vermek arzusuyla Kayseri’ye 
gitti ve orada 6 Kasım 1944’te hayata gözlerini yumdu. Dedele-
rinin, babası Şeyh Ataullah Efendi ve kardeşi Şeyh Hüsameddin 
Efendi’nin gömülmüş oldukları, Mevlânâ’nın hocası Seyyid 
Burhaneddin Muhakkık–ı Sırdân Hazretlerinin Türbesi’ne 
defnedildi. Cenazede halk çok kalabalık olup tabut parmaklar 

üzerinde taşındı. Şairlerden Nuri Gencosman, Tâhirü’l–Mevlevî 
(Olgun), avukat Bitlisli Hulûsi, Arif Nihat Asya, Şevket Kutkan 
Ahmet Remzi Dede’nin vefatına manzum tarihler düşürdüler. 
Onun ilminden ve edebî birikiminden istifade edenler ara-
sında Süheyl Ünver, Feridûn Nafiz Uzluk, Saadettin Nüzhet 
Ergun, Nihat Çetin, Ziver Tezeren, Hakkı Süha Gezgin, Arif 
Nihat Asya ve M. Kadir Keçeoğlu (Yaman Dede) vardır. (bk.) 
Özellikle Feridûn Nafiz Uzluk yedi yıl Dede ile birlikte kalmış 
ve kitaplarını yazarken Dede’den yararlanmıştır.

Ahmet Remzi Dede eski kültürümüzün son büyüklerinden-
dir. Bilgisi, insanlığı, son derece alçakgönüllü oluşu ve yardım 
severliğiyle eskilerin “insan–ı kâmil”, yani olgun, mükemmel 
insan dedikleri bir zattı. Geniş bilgisiyle canlı bir kütüphaneydi. 
Kendisine başvuranların güçlüğünü hallederdi. Özellikle de 
gençlerin yetişmesine yardımcı olan örnek bir insandı. Ahmet 
Remzi Dede’nin yazdığı eserlerinin hepsi bastırılmamıştır. 
Basılmış olanlar çok faydalı kitaplardır. Basılmış eserlerinden 
biri olan Miftahü’l–Müellifin Fihristi adlı eseri onun çok büyük 
bir sabırla çalışan bir ilim adamı olduğunu göstermektedir. 
Bu eseri sayesinde Bursalı Mehmed Tâhir Bey’in üç cilt olan 
Osmanlı Müellifleri’nden yararlanma imkânını sağlamıştır.

Ahmet Remzi Dede’nin basılmış ve basılmamış olan eserleri 
Hasibe Mazıoğlu’nun Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri (Ankara 
1987) adlı kitabında bulunmaktadır. �

Eserleri: Basılı olanlar: Manzum Kavâid–i Fârisî (1898); 
Tuhfetü’s–Sâ’imîn (1898); Âyîne–i Seyyid–i Sırdân (1898); 
Mir’ât–ı Zeyne’l–Âbidin (1899); Münâcât–ı Hazret–i Mevlânâ 
(1917); Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi (1908); Bergüzar 
(1915); Tarihçe–i Aktâb (1912); Gülzâr–ı Aşk (1918); Reh–nümâ–yı 
Ma’rifet (1928); Tuhfe–i Remzî (1925); Fihrist–i Hûb; Üslûb–i 
Mergûb; Miftâhü’l–Kütüb ve Esâmî–i Müellifîn Fihristi (1927); 
Zâviye–i Fukarâ (1948); En–Nüshatü’ş–Şâfiyye fî–Tercemeti’s–
Sohbeti’s Sâfiyye (1948); Mahbûbü’l–Ehibbe (1982). Basılmamış 
eserleri: Kayseri Şairleri; Lübb–i Fazîlet; Tabsıratü’l–Mübtedî ve 
Tezkiretü’l–Müntehî Tercümesi; Divan; Farsça Divançe.

Kaynakça
 ⊲ Hasibe Mazıoğlu, Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri, s. 
78–79; İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk 
Şairleri, III. 1429; Hüseyin Vassaf, Remzî–nâme, s. 9.

▲ Ahmet Remzi Akyürek bazı dostları ile. Oturanlar: (sağdan) Suud Ebussuudoğlu, Tahir Olgun, 
Ahmet Remzi Akyürek, Zahid Hasırcıoğlu, Abdülbaki Baykara. Ayaktakiler: Hulusi Karadeniz, Baha 
Kahyaoğlu (İ. Kara Arşivi)

Ahmet Remzi Dede eski kültürümüzün 
son büyüklerindendir. Bilgisi, insanlığı, 
son derece alçakgönüllü oluşu ve 
yardım severliğiyle eskilerin “insan–ı 
kâmil”, yani olgun, mükemmel insan 
dedikleri bir zattı. Geniş bilgisiyle 
canlı bir kütüphaneydi. Kendisine 
başvuranların güçlüğünü hallederdi. 
Özellikle de gençlerin yetişmesine 
yardımcı olan örnek bir insandı.
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Mekan
Bürüngüz
Dursun Çiçek


K öyler... Anadolu insanının hayatı en tabii ve yalın 
biçimde yaşadığı mekânlar.. Dış değişimin baskılarına 

ve etkilerine rağmen İç’in hala direnmeye, en azından 
sahip olduklarını muhafaza etmeye çabaladığı, devam 
ettiği yerler.. Zamanın değişimine direnen topraklar.. 
İnsanların hala, sahip olduğu her şeyi paylaşabildiği, 
vermeyi unutmayan, misafiri Tanrının gönderdiğine 
inanan insanlar.. Bir tek gönül yıkmanın yaratanın 
gönlünü kırmak olduğunu bilen, farkında olmasa da 
yaşayan gönüller..

Çocukluğumda yaşadığımız ilçeden okul tatillerinde 
köye gitmenin heyecanını yaşardım. Şimdi belki aynı 
heyecan yok ama en azından şehirde yenilmişlik ve 
kaybetmişlik duygusu ile dolu olan ben, bir köy girişinde 
veya bir köyün uzaktan görünüşünde bu kez hüzünle-
niyorum. Çünkü ne çocukluğum geliyor geriye, ne de 
eski köyüm. Terk edilmiş, darülacezeye bırakılmış yaşlı 
insanlara benziyor köylerimiz; evleriyle, bahçeleriyle, 
tarlalarıyla ve tamamen bozkıra dönüşmüş tepeleriyle. 
Ayakta kalan bahçelerden domates veya taze biber kokusu 
gelmiyor, çeşmelerin eski şırıltısı yok ve dere kenarında 
kadınlar çamaşır yıkarken türküler söylemiyor. Çünkü 
artık çanak antenli evlerde dizi izliyorlar, içerde tam 
otomatik çamaşır makinesi çalışırken. Bir sıcacık tandır 
ekmeğinin kokusunun yerine poşet içinde kasabadan 
gelen somun ekmeklerin egemenliği var sofralarda, 
kerpiç evlerin balkonlarında.

Oysa köyler bir şehre tepeden bakan dağlara benzer. 
Şehirden çıkıp bir köye yaklaştığınızda, kendinize ve 
şehre farklı bir açıdan bakarsınız. Hem kendinizdeki 
değişimi görürsünüz, hem de neyi kaybettiğinizi hatır-
larsınız özünüze ve kendinize ait. Suyu başka, toprağı 
başka, rüzgarı başka, havası başkadır köyün.

Dursun Çiçek
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taş ustalarının bu köyden gittiği bilinir. Halen İstanbul’da 
özellikle Beşiktaş ilçesinde 1.000 civarında Bürüngüzlü aile-
nin yaşadığı tahmin edilmektedir. Mimar Sinan’ın kokusunu 
hissediyorsunuz. (Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas Köyü 4–5 
km’dir buraya ve Bürüngüzle iç içedir)

Köyün girişinde eski mezarlık karşılar sizi. Köyden çıkar-
ken de bir başka mezarlık uğurlar. Mezarlar ki size dünyanın 
ne idüğünü anlatırlar. Eski mezarlıktaki her biri estetik 
anlamda şaheser olan mezartaşlarını gördüğünüzde yeni 
mezarların modern mermerleri ne kadar da ilkel ve yapay 
kalıyor. Mezarları, orada yatanları düşünürken kim bilir ne 
hikâyeleri vardır burada yatanların demekten kendinizi ala-
mıyorsunuz. Yukarı mezarlıktan Koramaz dağlarına doğru 
bakarken birden iki mezar dikkatinizi çekiyor. Mermerden 
yenilenen mezartaşında “Dağlarda sakız, Bekir ile Akkız, 
Ruhuna Fatiha” yazıyor. Gülümseyerek Gesi mezarlığında 
gördüğüm Böcüklünün Fadime’yi hatırlıyorum. Bazı aşklar 
mezarlarda bile devam ediyor. Ya da bazı aşklar belki de 
mezarlarda başlıyor. Dünyada vuslatı yaşayamayan bazı âşıklar 

ettiğimiz bu çeşmelerin en eskisi 1500’lü yıllarda Osmanlılar 
döneminde yapılmış. Köyde aynı yıllardan kalma iki tane de 
cami var: Alaüddevle Camii ve Daniş Ali Bey Camii. Dulkadirli 
Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey’in adını taşıyan Alaüddevle Camii 
girişindeki türbe ile de dikkatimizi çekiyor. Camiin yapılış 
tarihi H. 999’dur (M. 1591). Bürüngüz beldesinde dikkati 
çeken bir başka yapı ise halkın saray dediği tarihî binadır. 
Yanındaki sokağa adını da veren bu konak köyün en muhteşem 
eserlerinden biridir. Bu eserin Kayseri valilerinden, Padişah 
III. Ahmet’in veziri Hacı İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığı 
söylenmektedir. İbrahim Paşa’nın Kayseri’ye geldiğinde 
Bürüngüz’de yaptırdığı bu konakta kaldığı tahmin ediliyor. 
Onun akrabası olduğunu söyleyen bir köylü bu bilgileri teyid 
ediyor. Tarihî bir şahsiyet olan İbrahim Paşa 1604 yılında Mısır 
isyanını bastırmak için gittiği Mısır’da bir isyancı tarafından 
öldürülmüştü.

Daha daracık sokaklarında gezmeye başlar başlamaz taşla 
konuşan dehaların taşlara nasıl ruh verdiğini adım adım 
yaşıyorsunuz... Osmanlı döneminde de İstanbul’un önemli 

Daha daracık sokaklarında gezmeye 
başlar başlamaz taşla konuşan 
dehaların taşlara nasıl ruh verdiğini 
adım adım yaşıyorsunuz... Osmanlı 
döneminde de İstanbul’un önemli taş 
ustalarının bu köyden gittiği bilinir.

Artık hikâyesi olmayan, türküleri çığırılmayan köylerin 
çağındayız.

Ancak Kayseri’nin Bürüngüz köyüne girerken bu karam-
sarlığımız her şeye rağmen bir iyimserliğe, bir umuda ve bir 
tebessüme dönüşüyor. Çünkü adeta bir saklı kent gibi, geçmişten 
kalmış bir tablo gibi, şu veya bu biçimde bir şeyleri muhafaza 
eder bir köye girdiğimizi hissediyoruz.. Kendini Koramaz 
dağına yaslayan, su kaynaklarının en bereketli yerinde mesken 
tutmuş bu köy, sanki geçmişten şu veya bu biçimde kalan bir 
tabloyu andırıyor. Köye yaklaştığınızda bir medeniyete ve bir 
geleneğe ait bir şeyler hissetmeye başlıyorsunuz.

Bürüngüz bir Osmanlı köyü... Ama Dulkadirliyi, Selçuk-
luyu da içinde taşıyor… Bunun ilk alameti her köşe başında 
şırıl şırıl akan çeşmeler. Otuzun üzerinde olduğunu tahmin 23
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olabilir mi? Avlusu, eşiği, kapısı komşu olmayanın kendisinin 
komşuluk yapması mümkün değildir. Apartmanlarda yaşayan 
bir muhayyilenin bunu anlayabilmesi mümkün değildir. Batılı 
şehir yapılarının kendini toplumdan tecrit eden ve kendine 
birey diyen insanla birinci derecede ilintisi var. Yani modern 
kentlerde apartman daireleri veya müstakil evler de bireydir. 
Oysa Medine misalinde, insanların birey olma kaygıları olma-
dığı gibi, evler de insanlar gibi iç içedirler. Sadece insan değil, 

mekân da komşudur... Bugünkü Bürüngüz’de çoğu insanlar; 
evleri, sokakları dolayısıyla komşulukları terk etmişler ama 
evler hala komşular ve bitmeyen sohbetlerini sürdürüyorlar. 
Kendilerini maddeten boşaltan ve terk eden insanlara rağmen, 
onlar hala bir estetiği, bir kültürü, bir ruhu, mekânın ruhunu 
yansıtmaya ve yaşatmaya devam ediyorlar.

Daniş Ali Bey camiinin dar bir sokaktan görünüşü gerçekten 
mekânla ilgili neleri yok ettiğimizi hatırlatırcasına çarpıyor 

mezarlıklarda bir araya gelebiliyorlar ancak. Meşhur Zahidem 
türküsünün Zahidesi ile ona sevdalı Arap Mustafa’da olduğu 
gibi. Hayatlarında birbirine kavuşamayan bu iki sevgili vefat 
ettiklerinde köylüler tarafından yanyana iki mezara konurlar. 
Bu da Anadolu insanının vefa duygusu ile sevgiye bakışını 
gösteren önemli bir ayrıntı.

Arabamızla daracık sokaklardan köyün meydana doğru 
ilerlerken, arabamızın bu mekânda ne kadar ucube ve tuhaf 

kaldığını hissedebiliyoruz. Çünkü böylesi bir medeniyet 
tasavvuru; atıyla, eşeğiyle, kağnısıyla, at arabasıyla buralardan 
geçmek için yapmış böylesi dar sokakları. Sırt sırta, omuz 
omuza, karşı karşıya böylesine yakın yapılan evler, gerçekte 
insanların birbirlerine olan, yakınlıklarının, sıcaklıklarının ve 
güvenlerinin de bir tezahürü. Komşuluk budur diyorsunuz. 
Komşuluğun ruhtan mekâna yansımasını berrak bir şekilde 
görüyor ve yaşıyorsunuz. Evi komşu olmayanın kendisi komşu 

bizi. Minare sanki bir köy bekçisi gibi sizi karşılıyor ve hoş 
geldiniz diyor. Caminin önünde oturan ve sohbet eden köy-
lüler sıcacık yüzleri ve mutlu gözleriyle bizleri karşılıyorlar 
ve caminin karşısındaki çay ocağında çaya davet ediyorlar. 
Çay ocağının içindeki insanların yüzleri çaydan daha demli 
ve çaydan daha sıcak. Çay ocağında beni asıl etkileyen şey 
duvarda vefat eden insanların fotoğraflarının olduğu köşe 
oldu. Köylüler vefat eden her insanın fotoğrafını o bölüme 

Modern kentlerde apartman daireleri 
veya müstakil evler de bireydir. Oysa 
Medine misalinde, insanların birey 
olma kaygıları olmadığı gibi, evler de 
insanlar gibi iç içedirler.

yapıştırırlarmış. İki yıl önce bir kış ayında bu köyde fotoğrafını 
çektiğim bir insanı orada görünce, dolan gözlerimle birlikte 
sarsıldım, kendimi zor tuttum. Hayat böyle bir şeydi işte; bir 
var bir yok, bir varmış, bir yokmuş.

Daracık sokaklarda çeşmelerin su seslerinin eşliğinde 
gezerken en çok da kendilerine özgü örtüleriyle işlerini yapan 
kadınlar dikkatimizi çekiyor. Çeşme başı sohbetleri hala canlı 
ve diri.Sizi bir sokağın köşesinde gördükleri zaman örtüleri 25
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onlar anne babalarının kıyafetlerini giymeyecekler. Bir kültür 
üretemiyorsanız, çocuklarınıza bir kültür bırakamıyorsanız, 
mevcut kültürü korumanız da imkânsız hale gelir. Çünkü 
değişimin hedefi özellikle çocuklardır.

Hayatımda hiçbir köyde bu kadar akan çeşme görmedim. 
Köyün daracık sokaklarında gezerken sesi kesilmeyen tek şey 
sudur. Bürüngüz köyünü size sanki sular gezdirir. Çeşmeler 
eşlik eder adımlarınıza. Sokaklardan akan sular yönlendirir 
sizi.. Bir çeşmeden akan suyun sesi ve şırıltısı kesilmeye yüz 
tuttuğunda hemen yeni bir çeşmenin sesi ve şırıltısı çıkar 
karşınıza. Küçük ve dar sokaklarda suyun akışının size verdiği 
huzuru sanırım bir başka mekânda yaşayamazsınız..

Çay ocağında sohbet ettiğimiz bir yaşlı amca yazın burada 
kışın şehirde (Kayseri’de) yaşadığını ama artık kışın da gitmek 
istemediğini söylüyor biraz da sitemle.. Nedenini sorduğumuzda 
oğlum Kayseri gibi yerde bile artık ezan sesiyle uyanamaz 
olduk, horoz sesini hiç bilmiyoruz, unuttu kulaklarımız zaten 
dedi ve ilave etti. Eskiden anam daha gün ışımadan, ezen 
okunmadan kapıyı pencereleri açar, ezen okunduktan sonra 

namazını kılar, sonra da güneşin evimizin içine doğuşunu 
beklerdi. Şehirde güneş doğmuyor evlat, deyince yutkunarak 
bir başka âleme geçiyoruz. Gözlerimizin dolmasını hisseden 
yaşlı amca gülümseyerek “senin de gönlün halen toprak koku-
yor” dedi ve sustum tek kelam edemedim..Evini yaparken 
komşusunun penceresini, güneşini, avlusunu hesaba katan 
bir medeniyet tasavvurundan, hiçbir insani kaygısı olmayan, 
kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen nasıl böylesi bir 
kentli “tasavvuruna” geldik anlayabilmek imkânsız..

Köyden ayrılırken o daracık sokaklarda dolaşan horozlara 
ilişiyor gözüm. Yaşlı amca geliyor aklıma ve geçmişe, çocuk-
luğuma, köyüme giderek, bir sabah vakti horozun ötüşüyle 
seher vaktine uyanıyorum… Ve nenem içeriden bağırıyor, gün 
öğlen oldu hala yatıyorsunuz! �

ile yüzlerini örterek ve yönlerini bir mahremiyet duygusu 
ile yana çevirerek sizin geçmenizi bekliyorlar. Fotoğraflarını 
çekmemize hemen hemen çoğu izin vermiyor. Sohbetleri 
aynı. Kulağımıza gelen seslerden akşam ne pişireceklerini 
konuştuklarını anlıyoruz.

Ve çocuklar. Çocukların meraklı bakışlarında görebiliyoruz 
köyün değişimini şüphesiz. Kılık kıyafetlerinde. Muhtemelen 

Hayatımda hiçbir köyde bu kadar akan 
çeşme görmedim... Köyün daracık 
sokaklarında gezerken sesi kesilmeyen 
tek şey sudur. Bürüngüz köyünü size 
sanki sular gezdirir. Çeşmeler eşlik eder 
adımlarınıza. Sokaklardan akan sular 
yönlendirir sizi.. 
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Mimari
Kayseri’de Lala Külliyesi
Mehmet Çayırdağ


B u makalemizde Kayseri’deki önemli tarihî yapılardan olan Lale (Lala 
Muslihiddin) külliyesi hakkında tarihi değerlendirmede bulunacak ve 

onun hazin hikâyesini anlatacağız.
12. yüzyılın ikinci yarısına ait erken Selçuklu yapısı olduğunu tahmin 

ettiğim (bu husustaki delillerimi aşağıda sıralayacağım) cami, medrese 
(şimdi yıkılmış, toprak altında), hamam ve türbeden ibaret olan bu yapılar 
topluluğunun banisi ve kesin yapılış tarihini belirleyecek, Selçuklu dönemine 
ait hiçbir bilgiye sahip değiliz. Mimarisi itibari ile Selçuklu yapısı olduğu 
hakkında şüphe bulunmayan külliyenin camisinde, türbesinde, büyük sanat 
değerini haiz, hakiki kündekari tekniği ile yapılmış ahşap minberinde her-
hangi bir tarih ve bani kitabesi bulunmadığı gibi, vakıf olarak inşa edilmiş 
eserin orijinal vakfiyesi veya vakfiye kopyası da bulunmamaktadır. Bunlar 
hakkında en erken bilgiler 16. yüzyılda Osmanlı döneminde şehirde yapılan 
emlak ve vakıf tahrirlerinde bulunmaktadır.

Külliye yeri itibariyle, bu kadar erken döneme ait olduğu halde, şehir 
surları (içeri şar) dışında inşa edilmiştir. Kayseri’nin ilk fatihleri olan Daniş-
mendliler zamanında sadece yaklaşık 1140 yılında inşa edilen Camikebir 
(Sultan Cami, Ulu Cami) ve medresesi, Hatuniye Medresesi’nin eski yapısı 
ve Sultan Hamamı (sonradan Şifahiye ve Gıyasiye medreselerine vakıf yapı-
lan bu hamam Sultan Camii isminde olduğu gibi Camikebir’in külliyesine 
mi dâhil idi?) sur içine yaptırılmıştır. Daha sonra yapılan yine Danişmendli 

Mehmet Çayırdağ
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yapısı Gülük Camisi başta olmak üzere, 
1193 yılında yapılan1 ve cami (yenilenmiş 
ve yeri değiştirilmiş), medrese, hamam-
dan (Birlik Hamamı yakın zamanda imar 
çalışmaları esnasında ortadan kaldırıl-
mış) ibaret olan Hoca Hasan Külliyesi, 
1205/6 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
tarafından yaptırılan Gıyasiye Tıp Med-
resesi ve Şifahanesi (hastane) ve bunları 
takip eden diğer bütün Selçuklu yapıları 
hep surlar dışında inşa edilmişlerdir. 
Tek istisna, 13. yüzyılın ikinci yarısında 
yapılan Selçuklu Pervane Bey Medresesi 
yine sur içine yaptırılmıştır.

Vakıf kayıtlarında binanın banisi olarak 
gösterilen Lala Muslihiddin (bazen Muh-
lisiddin) hakkında da maalesef tarihlerde 
bilgi bulunmamaktadır. Ona ait olduğu 
muhakkak olan külliyenin kümbetinde 
bir kitabe bulunmadığı gibi, içerisinde 
bulunan küfeki taşından yapılmış lahit 
tarzındaki mezar taşlarında da Ayetel 
Kürsi’den (Kur’an II.–255) başka, bir 
isim ve tarih yazılmamıştır. Çok sonraki 
tarihlerde II. Keyhüsrev’in küçük oğlu 
II. Keykubat’ın lalası Lala Muslihiddin’in 
bahis konusu külliyeyi yaptıran zat olduğu 
zannedilmişse de, külliyenin mimarisi bu 
görüşü kabul etmemizi imkânsızlaştır-
maktadır. Lala, Selçuklularda daha ziyade 
söylendiği şekli ile Atabek, şehzadelerin 
yetiştirilmesi görevi verilen tecrübeli 
devlet adamlarının unvanı olup Selçuklu 
idaresinde önemli şekilde yer almışlardır.

Gelelim bu önemli külliyenin yapı-
lış tarihi meselesine. Külliye birçok 
hususlarda yapılışının 12. yüzyıla indiği 
kanaatini vermektedir. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz:

1–Devşirme malzemeye sahip olması: 
Erken Selçuklu ve Danişmendli yapılarında, 
kendilerinden önceki Roma ve Bizans 
dönemi yapılarına ait devşirme sütunlar, 
sütun başlıkları, işlemeli büyük blok 

1 Halil Edhem (Eldem) ve Kayseri Şehri Yay. 
Prof. Dr. Kemal Göde, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, No. 84, Kayseri 
2011, s. 29. 3130
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taşlar kullanılmıştır. Camikebir’de olduğu gibi çevrede yıkılmış bulunan muhtelif 
Roma mabedlerinden getirilen sütun ve başlıklar ihtiyacı giderecek şekilde rahatça 
kullanılmışlardır. Camikebir’in çok yakınında bulunan, sonradan Dulkadiroğulları 
zamanında 1432 yılında2 yeniden inşa edilen Hatuniye Medresesi’nde de yine çok 
miktarda sütun ve sütun başlıkları kullanılmıştır. Bu yapıda zeminden 1 metre 
yükseğe kadar ilk mükemmel yapıya ait duvarlar muhafaza edilmiş ve yine o yapıya 
ait geometrik motifli taşlar sonraki inşaatında rastgele duvarlarda kullanılmıştır. 
Buradan kesin olarak anlaşılıyor ki 15. yüzyılda Dulkadiroğlu Nasreddin Mehmed 
Bey (daha önce herhalde 12. yüzyıla ait mükemmel bir yapı ki muhakkak yine med-
rese olmalıdır) belki de depremle harap olması üzerine binayı yenilemiştir. İşte 
devşirme malzemeler de bu ilk yapıya ait olmalıdır. Yani Selçukluların 13. yüzyılda 
yaptıkları yapılar için mimaride kullanılacak devşirme malzeme kalmamıştır. Lala 
Külliyesinde de, küçük ebatlarda da olsa ayaklardan tonozlara geçişlerde dekoratif 
amaçlı çok miktarda devşirme malzeme olarak küçük sütuncuklar kullanılmıştır. 
Buradan anlıyoruz ki bina, etrafında çok miktarda devşirme malzemeye ulaşılabi-
lecek zamanda, 12. yüzyılda inşa edilmiştir.

2–Kümbet ve Mezartaşları: Klasik Selçuklu tarzında iki katlı (kripta ve sandu-
kaların olduğu ziyaret alanı) olarak inşa edilen kümbet, ebat ve mimarisi itibari ile 
yakınında bulunan 12. yüzyıl yapısı (1188 yılında yapılmış) Han Kümbeti/Cemaled-
din Tanrıvermiş Kümbeti3 ile büyük benzerlik göstermektedir. Erken dönemlerde 
görülen küfeki taşından imal edilmiş, iri palmet motifli silindirik mezar taşlarında 
yine o dönemlere has bir uygulama olarak isim ve tarih yazılmamıştır. Camiden, 
türbeye geçiş kapısı önündeki yuvarlak kemerler de yine erken dönem Bizans 
tarzını hatırlatmaktadır.

3–Caminin, çok tahrip olmuş olduğu halde son zamanlarda müftülüğün öncü-
lüğünde hayır sahiplerince restorasyonu gerçekleştirilen ahşap minberi, hakiki 
kündekari işçiliği ile erken bir dönemi işaret etmektedir. Yine burada da tarih ve 
bani kitabesi yoktur.

4–Camideki tahribat: Cami şehirdeki diğer Selçuklu yapılarına göre çok tahrip 
olmuştur. Depremlerle olduğu anlaşılan bu tahribatlarla Camikebir gibi orijinal 
taç kapıları yok olmuş sonradan yenilenmiş, mihrap önündeki boydan boya tonozu 
ve kubbesi yıkılıp yok olmuş, yakın zamanlarda temelleri ortaya çıkarılarak res-
titüsyon yapılmıştır. Yine medresesi de bu şekilde yıkılıp yok olmuş ve kalıntıları 
halen toprak altında bulunmaktadır.

5–Eseri ilk defa inceleyen Albert Gabriel caminin tonoz kemerlerinin yanlarının 
istinad ayakları hizasında Bizans tipinde çift küçük yarıklarla delindiğini, çatı ve 
kemerlerde sivri kemer kullanılmadığını, her yerde beşik tonozun kullanıldığını; 
fakat bu müşahedelerin binanın Bizans menşeli olduğunu göstermeye yetmediğini 
ifade etmektedir.4 Bütün bunlara dayanarak diyebiliyoruz ki külliye bir 12. yüzyıl 
Selçuklu yapısıdır. Kayseri 1172 yılında II. Kılıçarslan tarafından Danişmendlilerden 
alınarak Selçuklulara dâhil edilmiştir.5

6–Binanın zemininin Kayseri’nin şimdiki zemini ve diğer Selçuklu yapılarının 
zeminlerine göre Camikebir gibi üç metreye yakın aşağıda bulunması külliyenin 

2 A. e. s. 97.
3 Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Dönemine ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. XXXIV.
4 Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çev. A. Akif Tüfenk, Yay. Faruk Yaman, Kayseri 2008, s. 

120, 121.
5 Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İst. 1971.

ne kadar eski tarihli bir yapı olduğunun 
başka bir delilidir.

Şimdi külliyenin yapılarını tek tek 
ele alıp tesbitlerimizi ve düşüncelerimizi 
ifade edelim:

LALE CAMII
Albert Gabriel, caminin mihrap duva-

rına paralel, kemerlere dayalı tonozlorla 
örtülü beş bölümden, mihraba dik yedi 
bölümden (sahın) oluştuğunu belirtmiştir. 
Ancak asıl mihrap önündeki sahının yıkılıp 
ortadan kalktığının farkında olmadığı 
için yapının mihrap duvarına paralel 
altı bölümden oluştuğunu görememiş 
ve planını bu şekilde çizmiştir. Yukarıda 
belirtildiği gibi caminin yetmişli yıllarda 
vakıflarca yapılan onarımında bu bölüm 
ortaya çıkarılmış ve orijinaline uygun 
restitüsyonu yapılarak bu tonoz ve 
mihrap önü kubbesi (dışta külah) yeni-
den inşa edilmiştir. Bu sebeple caminin 
eski haline göre ön tarafına ilave edilen 
yakın dönem minaresi restorasyondan 
sonra caminin içinde kalmıştır.

Caminin mihraba paralel tonozları 
tutan kemer bağlantılarının ortasında 
Gabriel’in de belirttiği gibi Bizans tar-
zında açıklıklar bırakılmış, bu açıklıklar 
ortasına muhtelif devşirme küçük mermer 
sütuncuklar yerleştirilerek dekoratif pen-
cerecikler oluşturulmuştur. Osmanlının 
son döneminde dört ayağa dayanan bir 
kubbe ile örtülen orta açıklıkta herhalde 
şadırvan bulunuyordu ve belki Kayseri’nin 
şiddetli kış ikliminde burası ahşap bir örtü 
veya fenerle kapatılıyordu. Bu ilave zarif 
kubbenin, caminin batı kapısı üzerindeki 
Osmanlı dönemi 1319 (M. 1901) tarihli 
kitabesine göre, Kayseri mutasarrıfı 
Nazım Paşa zamanında yaptırılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Hunat Camii ve Camii 
Kebir orta kubbelerinin de aynı dönemde 
yapılmış olmaları muhtemeldir. Gabriel, 
cami içinden türbeye geçişi de dikkate 
alarak binanın üç kapısının bulunduğunu 
belirtmiştir. Batıya ve kuzeye açılan 
iki ana kapının Selçuklu taç kapılar 
özelliğinde işçilikli olduğu, buralardan 3332
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işbirliği yaparak vatandaşların da maddi 
desteği ile Kayseri’nin diğer cami ve 
medreselerinde yaptığımız gibi burası 
da kurşun kaplamalı ahşap çatı altına 
alınarak bu sıkıntılar giderilmiş ve cami 
kurtarılmıştır. Belediyece de etraftaki 
salaş yapılar kaldırılıp cami çevresi geniş 
park alanına kavuşturulmuştur.

Caminin sanat değerini haiz ahşap 
minberi son zamanlarda müftülüğün 
(Diyanet Vakfı) organizasyonu ile hayır-
severler tarafından restore edilip yerinde 

benzetilmeye çalışılan mihrap pek basit 
olmuştur.

Caminin üst örtüsü orijinalinde toprak 
dolgulu iken vakıflarca yetmişli yıllarda 
yapılan onarımda diğer cami ve medrese-
lerde olduğu gibi bu dolgu kaldırılmış ve 
yerine beton ve taş kaplama yapılmıştır. 
Ancak bu uygulama hiçbir şekilde ısı tec-
ridi ve nem tahribini önleyemediğinden 
cami hem soğumuş hem de akıntılarla 
perişan hale gelmiştir. Yine doksanlı 
yıllarda vakıflar bölge müdürlüğümüz 
esnasında müftülük ve diyanet vakfı ile 

faal hale getirilmiştir. Daha önce minber harapken camide bir kenara çekilmiş, 
yerine yeni bir minber konulmuştu.

1972 yılında müzede asistan olarak görev yaparken Lale Camisine uğramış, 
caminin kuzeybatı köşesinde demir konstrüksiyonla ayırt edilmiş kışlık bölmeye 
namaz için girdiğimde gördüğüm manzara karşısında hayret ve dehşete düşmüştüm. 
Bu bölüme bir soba kurulmuş, bu sobada yakılmak üzere bölümün köşesine kırılmış 
odunlar yığılmıştı. Bu odunlar üzerinde harap minberden dökülen çok miktarda 
tezyinatlı parçanın da atılmış olduğunu gördüm. O zamanki cami görevlisi genç 
imama bunun ne demek olduğunu, neden böyle yapıldığını yoksa yakmak için mi 
bu tarihi parçaların buraya atılmış olduğunu heyecanla sorduğumda genç imam da 
şaşırmış gibi yapıp, bunları buraya kimin attığından haberinin olmadığını, kendi-
sinin hemen bunları toplayıp minberin altına taşıyarak orada muhafaza edeceğini 
söylemişti. Ben bir buçuk yıl süren askerlik dönüşümde camiye uğradığımda bu 
parçaların ne minberin altında ne de caminin başka bir yerinde olmadığını acı ile 
tespit ettim. Ve kendime kahrettim ki bunları o zaman neden bir çuvala doldurup 
müzeye almamıştım. Aklıma gelmedi ve bu neticeyi düşünememiştim. Bunlar ya 
yakıldılar veya bunların kıymetini bilenlerce camiden çalınıp satıldılar. Böylece bu 
önemli tarihi parçalar yok edildi. Minberin son restorasyonunda bunlar için yeni 
bir arama yapıldı ama nafile. Restorasyonda bu parçaların yeri düz ahşaplarla yeni 
olarak tamamlanmak zorunda kalındı.

Minber Kayseri’deki üç tarihi ahşap minber içinde (diğerleri Camikebir’de ve 
Hunat Camii’nde bulunmaktadır.) en değerlisi olup hakiki kündekari tekniği ile 
yapılmış, kitabeleri ve tezyinatlı parçaları ile bir dantel gibi işlenmiş, çok değerli 
bir eserdir. Ancak Hunat Camisinde olduğu gibi yabani güçler, bir kısım ayetler 
aşağıda kalıyor diye yazı kuşaklarından alt kısımda olanları keserlerle kazımışlardır. 
Ayetlerin devamından buralarda neler yazdığını anlamaktayız. Minberin kitabeleri 
ve sanat değeri hakkında rahmetli Zeki Oral’ın Vakıflar Dergisinde yayınladığı 

“Anadolu’da Sanat Değeri Haiz Ahşap Minberler” makalesinde ve benim Türk 
Etnografya Dergisinde yayınladığım “Ulu Cami Ahşap Minberi” başlıklı makalemde 
bilgi verilmiştir.

MEDRESE
Lale Külliyesinin bir de medresesinin bulunduğu çok kimse için malum değildir. 

Hâlbuki 16. yüzyıl vakıf tahrirlerinde külliyenin medresesinden açıkça bahsedilmek-
tedir. 16. yüzyıl emlak ve vakıf tahrir defterlerinde Lala Camisinden sonra Vakf–ı 
Medrese–i Lala olarak kayıtlıdır.6 Bundan on yıl kadar önce külliyenin kümbetinin 
hemen güneyinde belediyece yapılan bir yol hafriyatında Lala Medresesinin tonoz-
ları ve kemerleri ortaya çıkarılmıştır. Durumu haber almam üzerine arkadaşım 
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu’nu 
da çağırmış kalıntıları incelemiştik. Kalıntıların resimlerini de çeken rahmetli 
Zafer Bayburtluoğlu’nun çektiği resimler herhalde arşivinin alındığı Sanat Tarihi 
Bölümünün Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu yapıların bulunduğu alan türbeye 
ve camiye çok yakın olduğundan boş olarak bulunmaktadır. Burada yapılacak basit 
bir arkeolojik hafriyat binayı olduğu gibi açığa çıkaracaktır.

Bir yıl kadar önce değerli arkadaşım tarihçi Prof. Dr. Mikail Bayram, uzun yıllar 
Kayseri’de Yüksek İslam Enstitüsünde (şimdi ilahiyat fakültesi) görev yapmıştı. 

6 Mehmet İnbaşı, XVI. yy Başlarında Kayseri (1500 tarihli emlak tahriri), Kayseri 1992, s. 61; Yase-
min Demircan Özırmak, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri.

kalan geometrik motifli blok taşlardan anlaşılmaktadır. Ancak depremle yıkılan bu 
duvar ve kapıların yerine sonradan sade basit kapılar inşa edilmiştir. Vatandaşların 
finansmanıyla yapılan doksanlı yıllardaki onarım esnasında çevrede dağınık vazi-
yette bulunan bu tezyinatlı taşlar tarafımızdan kapılardaki olabilecekleri yerlere 
yerleştirilmişlerdir. Ancak yine bu onarım sırasında ilave edilen, Selçuklu tarzına 

Minber Kayseri’deki üç tarihi ahşap minber içinde en 
değerlisi olup hakiki kündekari tekniği ile yapılmış, 
kitabeleri ve tezyinatlı parçaları ile bir dantel gibi 
işlenmiş, çok değerli bir eserdir.
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Telefonla bana “Kayseri’de Selçuklular döneminde Lala Medresesinde yazılmış bir 
yazma kitap elime geçti. Kayseri’yi bilirim, bu Lala Medresesi neresidir” dediğinde 
gülerek ona “Kayseri’ye gel de yerini göstereyim” demiş ve işin aslını anlatmıştım.

HAMAM
Bugün halk arasında ismi değişerek Selahattin adını almış olan bu yapı caminin 

kuzeybatısında yer almaktadır. Bugün de çifte hamam olarak faal durumdadır.7 
Tarihî kayıtlarına bakıldığında hamamın mülkiyeti çeşitli vakıflar arasında el değiş-
tirmiştir. Vakıflarda akarların mübadele veya satış yolu ile el değiştirmesi görülen 
şeylerdendir. Hamam önce Kanuni devrinde Hacı Kılıç Camine vakıflar yapan 

7 Yılmaz Önge, Anadolu’da XII. ve XII. yy Türk Hamamları, VGM yayını, Ankara 1995; Dr. Mustafa 
Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su Yapıları, Kayseri 2000, s. 171-178.

sütuncuklarla ayrılmış küçük pencereler bulunmaktadır. 
Kümbet içten sıvanmış ve sıva üzerine kalem işi çiçek süsle-
meleri ile bezenmiştir.

Külliye hamam hariç bütünüyle onarılmış ve sağlam 
vaziyettedir.

Yazımızı külliyenin 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahririni 
nakletmekle sonlandıracağız.

1500 (Hicri 906) tarihli vakıf tahririnde külliye şu şekilde 
kaydedilmiştir:

VAKF-I HACI MUHLISIDDIN LALA HATTATIN9

Der tasarruf–ı Mevlana Osman Halife ma’berat–ı Padişah–ı 
Alempenah hullide mülkehu ve iyide memleketihu (Vakıf Molla 
Osman Halifenin tasarrufunda olup ona bu görev cihanın 
padişahı (II. Beyazıt) mülkü devamlı olsun ve memleketi 
selamette bulunsun fermanı ile verilmiştir.)

VAKFIN GELIR KAYNAKLARI-AKARLAR
1–Salur Köyü’nün malikane (emlak vergisi) geliri On altı 

sehimden bir sehim, Caminin hatiplik görevi için toplanan 
gelir 17 madden (eski hububat ölçüsü), 510 akçe

2–Oymaağaç, Karakaya ve Akın Mezraları’nın malikane 
geliri Daraclu Cemamati ekerle imiş, altmış hisseden on dört 
hisse toplam 10 mud tahıl

3–Eyimlü Köyü Malikanesi Vergisi On dört sehimden üç 
sehim Toplam tahıl 10 müdden 300 akçe

4–Emir Veled arazisinin malikanesi Kurubaş’ta on dört 
sehimden üç sehim toplam tahıl 10 müdden 60 akçe

5–Pervane arazisinde diğer bir Emir Veled arazisi Altmış 
hisseden on dört hisse toplam tahıl 5 müdden 60 akçe

6–Gediris yolunda bir arazi Yüz kilo tahıldan 15 akçe
7–Endürlükte bir bağ, vakıf yerinde senelik 150 akçe
8–Kopan? yakınında diğer bir parça caminin hitabet görevi 

için senelik 200 akçe
9–Hacıpayan? mahallesinde ev Senelik 150 akçe
10–Atabek Hamamı, Şehirde meydan yakınında Dokuz 

sehimden iki sehim
–Toplam 1.945 akçe

9 Vakıf kayıtlarında görüldüğü gibi baninin adı Muhlisiddin olarak kaydedilmiştir. Lala unvanı bu isme eklenmiştir. Selçuklularda şehzadelerin yetişti-
ricisi olan Lala ismi, Kayseri’de Küçük Hunat ismiyle de anılan 1238/39 yılında inşa edilmiş Lala Seraceddin Medresesinin banisinin de unvanıdır. Bu 
tahrirde yazılan “Hattatin” aidiyetinin bir daha kayıtlardan dikkatli okunması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu okunuş doğru ise o zaman şehirdeki 
maruf eski ailelerden olan “Hattatlar” la bir alakasının bulunması muhtemeldir.

10  Denktaş, a.e., s. 178.
11  Özırmak, a.e., s. 41, 42, 43.

KÜLLIYENIN 1584 TAHRIRI
Vakf–ı Cami–i Muhlisiddin Lala Kayseri Merkezinde
1–Kayseri’ye tabi Salur Köyü
2– Sürtme Köyü
On altı sehimden üç sehim senelik 1.030 akçe Hoca Küçük 

evladı elinde
3–Oymaağaç Köyü, Mescid’e tabi üç sehim toplam 400 akçe
4– Ağcain (Akin) Köyü
Üç sehim mescide tabi toplam 400 akçe
5–…….. Köyü
6–………Köyü
7– Emir Veled arazisi
Üç sehimden bir sehim toplam 14 sehim malikane senelik 

60 akçe
8– Pervane’de diğer bir arazi
14 sehimden üç sehim
Vakfın senelik hasılatı 140 akçe
Cihet–i (hitabet) (hatiplik görevi) günlük yevmiye……..
Cihet–i imamet günlük 4 akçe
Cihet–i müezzin nefer başına günlük 1 akçe
Cihet–i Ferraş günlük 1 akçe
Cihet–i……
Cihet–i…….
Cihet–i Tevliyet (vakıf idareciliği) yevmiye 1 akçe
1584 tarihli vakıf defteri çok yıpranmış olduğundan birçok 

yeri okunamamıştır. Bu ikinci tahrirde eski ekinliklerin (mezra) 
köy haline geldiği görülmektedir. Ayrıca vakfın gelirinin de 
düştüğü anlaşılmıştır. Hamam bu tarihte başka bir vakfa, 
Hacı Kılıç Camisi’ni Kanuni döneminde ihya eden ve Mimar 
Sinan’a eserler yaptıran Aksaray Valisi Hüseyin Bey vakfına 
satılmış olduğundan10 bu tahrirde gelir kaynakları arasında 
sayılmamıştır. Bu tahrirde ilave olarak caminin görevlileri ve 
alacakları ücretler gösterilmiştir.

Bu kaydın devamında aynı tarihte VAKF–I MEDRESE–İ 
LALA başlığı altında külliyenin medresesinin vakıf kaydı ayrıca 
yazılmışsa da defter çok yıpranmış, hiçbir şey okunamamış-
tır. Ancak son satırda medresenin vakfının toplam malikane 
gelirinin 1.500 akçe olduğu belirtilmiştir.11 Bugün tabii bu 
vakıflardan hiçbir şey kalmamıştır. �

Hüseyin Bey vakfına geçmiş daha sonra 
da mülkiyeti 19. yüzyıl başında kurulmuş 
olan mülhak “Güpgüpzade” vakıflarına 
devredilmiştir.

Hamam üzerinde çalışan bu konunun 
uzmanı bir kısım araştırmacılar hayret 
edilecek şekilde bu yapıyı Osmanlı döne-
mine tarihlendirmektedirler. Hâlbuki 
16. yüzyıl başındaki ilk tahrirlerde bu 
hamamdan Lala Cami akarları arasında 

“Hamam–ı Atabek” olarak bahsedilmek-
tedir.8 Ve ben bu kayıtları, hazırladıkları 
çalışmalarda yanlış ve eksiğe düşmeme-
leri için kendilerine göstermiştim. Bu 
konuda hatalarında ısrar ettiklerini hala 
göstermekteyim. Selçuklu zamanında 
inşa edilen hamamın kayıtları bugüne 
geldiği halde Osmanlı dönemindeki bir 
hamamın kaydı bulunmaz mı? Biz daha 
önce dergimizde yayınlanan Kayseri 
Hamamları yazımızda şehirde Osmanlı 
döneminde yapılmış hamamların Mimar 
Sinan’ın yaptıkları dâhil tamamını kayıt-
ları ile birlikte yayınlamış bulunuyoruz. 
Buraya tekrar göz atılsa iyi olur.

TÜRBE-KÜMBET
Yukarıda belirtildiği gibi klasik Sel-

çuklu mimarisinde iki katlı sekizgen 
gövdeli içten kubbeli dıştan külahlı 
şekilde, külliyenin diğer yapıları gibi 
Kayseri çevresindeki taş ocaklarından 
elde edilen yumuşak andezit–küfeki 
taşı ile inşa edilmiş büyük ebatta bir 
mezar anıtıdır. Kuzeyden, zeminde alt 
kata girilen, bunun üzerinde iki yönlü 
basamaklarla çıkılarak üst kata girilen 
iki giriş bulunmaktadır. Üst kata bir 
giriş de cami içerisinden açılmıştır. Üst 
katta bulunan isimsiz ve tarihsiz iki 
büyük mezar taşı külliyenin banisi Lala 
Muslihiddin ile belki de karısına aittir. 
Enteresan şekilde bu kattan alt kata 
zeminde bir küçük aydınlık penceresi 
açılmıştır. Yan duvarlarda altta nişler 
üstte ortaları dekoratif küçük mermer 

8 Özırmak, a. e. s. 42. Kitapta Atabek ismi 
hatalı olarak Ayabek şeklinde tab edilmiştir. 3736
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Güncel
Bir Lahitin Bulunma Hikâyesi
Gürcan Senem


10 Mart 2018 tarihinde Gültepe Mahallesi’nde ortaya 
çıkan ve Kayseri’de günlerce konuşulan konuyu hemen 

hemen duymayan kalmamıştır. Polisiye olayların ardından 
tesadüfen bir polisimizin dikkati sonucu tespit edilen, içinde 
bir de lahdin bulunduğu kaçak kazıyı çoğunuz hatırlarsınız. Ben 
yine de olayı basına yansıdığı kadarıyla kısaca bir hatırlatayım.

Aslında hikâye 9 Mart’ta başlamıştı. Öğlen saatlerinde Gül-
tepe Mahallesi’nde açılmamış bir lahdin bulunduğu duyuldu. 
Basın ve halk hemen o bölgeye akın ettiler. Müze görevlileri 
arkeolojik kazı yapabilecek bir pozisyon alabilmek için hızla 

Ezberi Bozulan 
Şehir

Gürcan Senem

Bir Lahitin Bulunma Hikâyesi ve
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organize olmaya çalıştılar. Ancak hazırlıkların tamamlanması 
geç saatlere kaldığı için olay yerinde saat 17. 00’de Kayseri 
Valisi Sayın Süleyman Kamçı tarafından lahdin açılmasının 
bir gün sonraya ertelendiği duyuruldu. 10 Mart saat 11. 00’de 
protokolün de katılımıyla lahit açıldı. Lahdin içinde 6 insan 

iskeleti vardı. Lahit açılır açılmaz heyecanla mezardan iskeletler 
dışında başka neler çıkacağına dikkat kesilenler, sanırım pek de 
umduklarını bulamadılar. Halk arasında gözyaşı şişesi olarak 
bilinen, camdan yapılmış 2 adet küçük kap bulundu. Bu küçük 
kaplardan biri sağlam diğeri ise kırık ve eksikti. Bir de bronz 
malzemeden çocuk bileziği vardı. Ardından Kayseri Valisi 
Sayın Süleyman Kamçı bir açıklama yaparak “buluntuların 
inceleneceğini ve artık sahanın arkeologlara terk edilmesi 
gerektiğini” söyleyip basını ve halkı kazı alanından uzaklaş-
tırdı. Ancak basın ve özellikle halk, yaklaşık bir hafta süren 
bu kurtarma kazısının her aşamasını hiçbir detayı atlamadan 
dikkatle takip ettiler.

Yukarıda bir paragrafla özetlenen olaylar böyle anlatılınca 
ne kadar basit duruyor değil mi? Ama içinde insanın olduğu 
hiçbir olay göründüğü kadar basit olmuyor. Çünkü sözlü 

hikâye anlatmayı çok seven bir milletiz. Olaylara yakıştırma 
yapmakta üstümüze yok. Bilinmeyeni fantastik unsurlarla 
süslemeye bayılıyoruz. Bu cümleleri slogan olsun diye kul-
lanmıyorum. Bunlar, kazı sırasında çevrede bekleyen ahalinin 
konuşmalarından çıkardığım sonuçlar. Bunlar duyduklarım, 

ya gördüklerim! İnanın kaçak kazı alanını 
görünce insanın isteyince ne tür çılgınlık-
lar yapabileceğini, aklını kullanmada sınır 
tanımadığını bir kez daha anladım.

B u olay; sosyolojik, psikolojik, antropolojik, mühendislik ve 
polisiye gibi bakış açılarıyla incelenebilir. Ancak benden 

arkeolojik açıdan olayı değerlendirmem istendi. Neden benden 
istendiğine çok kısa da olsa değinmem gerekiyor. Çünkü aşa-
ğıda ortaya koyacağım çıkarımları ve yorumları yapabilecek 
cüreti nereden bulduğumun bilinmesi anlamlı olacaktır. Ben 
Melikgazi Belediyesi’nde Kentsel Tasarım Müdürü olarak görev 
yapan bir arkeoloğum. İdarecilerimizin sıklıkla söylediği gibi 
şehrimizde kurumlar arası işbirliği, çalışmalarımızın esasını 
oluşturuyor. Bunun adına da uyum kültürü deniyor. Kayseri 
Arkeoloji Müze Müdürlüğümüz, belediyemizden kazı için işçi 
ve iş makinesi desteği istedi. Başkanımızın talimatıyla hemen 
gerekli tüm donanımlar sağlanarak kazı alanına ulaştırıldı. Bu 
işin belediye tarafındaki organizasyonunun sorumluluğu ise 
başkanımız tarafından bana verildi. Bu sebeple hem geçen 

süreçte olaylara hâkim olmam hem de arkeolog olmam sebebiyle 
bu dergi için benden değerlendirme yapmam istendi. Ben de 
olayların basına yansıyan boyutunu aşmadan ve müze müdür-
lüğümüzün izin verdiği ölçüde süreci kaleme almaya çalıştım.

Lütfen dikkat! Farklı bir vurguyla değerlendirmeye baş-
lıyorum.

Buluntular, iskeletlerin çoğunun milattan sonra (MS) 3. yüz-
yıldan olduğunu gösteriyor.

Bitti işte, bu kadar! Böyle net bir tarihleme beklentiler 
için yeter değil mi?

Söz konusu Kayseri ise tabii ki yetmez.
Gerçeğin ötesinde ifade ettiği başka anlam var mı? Ya da 

ezber bozan şeyler?
Var tabii ama nereden baktı-

ğına bağlı. Kayseri tarihi ile ilgili 
birçok değerli kitap, makale ve tez 
var. Bu tarihi süreç içerisinde obje 
ölçeğine kadar değerlendirmeler 
yapılmış.

O zaman kitaplarda anla-
tılan MS. 3. yüzyılın Kayse-
ri’sinden mi bakmamız lazım 
buluntulara?

Bana kalırsa hayır.
Ama Kayseri bu tarihte 

Roma İmparatorluğu’na bağlı 
Kapadokya (Cappadocia) Eya-
leti’nin Başkenti!

Olabilir! Ama ondan önce 
anlatacaklarımız olmalı değil mi?

Peki, tamam, hadi en başa, 
Kültepe Kaniş Karumu’na git o 
zaman. En az 6000 yıl gidersin, 
oradan başla!

Daha eskisi yok mu?
Var mı?
Var tabii!
Nerde? Kaç yıllık? Ne alakası 

var şimdi Kültepe’den de eski 
yerin 1700 yıllık mezarlarla?

Oradan başlayım anlatmaya o zaman.
Öncelikle arkeoloji bilimiyle ilgili, çok teknik detaya girme-

den bir şeyler söylemem gerekiyor. Laboratuvar tahlilleriyle 
beraber arkeolojide tarihleme imkânları çok üst seviyelere 
ulaşmış durumda. Ancak son 15–20 yıldır bu tahliller yoğun 
bir biçimde kullanılıyor. Bundan önce buluntular, kendi ara-
larında o günün şartlarında olabildiğince bilimsel teknikler 
uygulanarak ve karşılaştırmalar yapılarak tarihlendiriliyordu. 
Bugün geleneksel yöntemlerle yapılan buluntu değerlendir-

melerinde ciddi tarihleme hatalarının olabileceği anlaşıldı. 
Ayrıca tahlillerin dışında, kazı alanlarında ortaya çıkan yeni 
buluntuların tüm tarihlemeleri alt üst ettiği örnekler de 
görüldü. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe kazısı, tüm dünyanın 
kabul ettiği çağ algısını komple değiştirdi. Tabii ki bu durum-
dan Kültepe de nasibini aldı. Gerek yeni buluntular gerekse 
yeni tarihlendirme periyotları, bundan yaklaşık 50–60 yıl 
önceden itibaren Kültepe’de çıkan buluntuları bugünün aklı 
ve kabulleriyle tekrar değerlendirme zorunluluğu doğurdu. 
Sonuçlarsa şaşırtıcı. 6000 yıl öncesinden çok çok daha eskilere 
gidiyor Kültepe’nin tarihi.

Bu şehirde herhangi bir buluntu Kayseri tarihinin yeniden 

ele alınmasına sebep olabilir. Eski yaşamları değerlendirirken 
buluntular ışığında yorum yapılır. Ama eminim bazılarınız şu 
soruyu sormuştur kendilerine. Tamam, Kayseri Ovası bataklıktı, 
göldü, denizdi… falan. Ama etekleri yaşamaya çok elverişliydi. 
Neden o günün dünya ticaretinin beşiği olmuş yerleşim, 
eteklerde değil de 16 km uzakta? Onun cevabını veren de var 
veremeyen de. Tamamen inanmak istediğimizle orantılı ikna 
olmamız. Belki oradan daha güçlü bir şehir var topraklarımızın 
altında. Bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Üniversitelerce 

Kültepe – Kayseri aksının 
ortalarına denk gelen 
kısımda dünyada eşi 
benzeri olmayan antik bir 
otoban görmeniz mümkün. 
Binlerce yıl boyunca 
kullanılmış bir ticaret 
yolu olduğu görülüyor. 
Bu yol bugün Sivas yolu 
olarak kullanılmaya 
devam ediyor. Ancak 
antik yolun ucu bataklık 
diye bilinen Kayseri Ovası 
istikametinde.
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ve arkeologlarca yapılan son yüzey araştırmalarında bundan 
8000 yıl öncesine ait seramikler ve metal artıkları bulundu. 
Hem de Erciyes’in eteklerinde, şehre çok yakın noktalarda. 
Bu durumun mezarlarla algısal bağlantısını tüm kronolojik 
değerlendirmeden sonra anlatacağım.

Gelelim Kültepe’ye. Kazıdan sorumlu hocalarımız güncel 
tarihlendirmelerle buluntuları uluslararası platformlara 
taşıyarak tüm dünyaya Kayseri’deki çalışmaları anlatıyorlar. 
Anadolu’daki ve diğer yerlerdeki çağdaşlarıyla karşılaştırma 

bildiğimiz Strabon adında bir gezgin geliyor. Strabon; Erciyes 
Dağı’ndan, şehrin jeolojik ve ekonomik yapısından, Erciyes 
Dağı’nda yer alan ormanlardan ve ormanların değerinden, taş 
ocaklarından, hayvancılıktan bahsediyor. Bu durumu M. S. 3. 
yüzyıla kadar taşımış olalım ve sonrasına gitmeyelim.

Atlamış olmamak için söylüyorum. Kayseri’nin, Erciyes’in, 
Kültepe’nin hepsinin antik dönemlerde farklı farklı isimleri 
var, Erciyes’in inançsal anlamı var. Ama burada zikretmenin 
konuya bir derinlik kazandıracağına inanmıyorum. Çünkü 
yazımızın amacı Kayseri tarihini doğru bir biçimde yazmak 
değil, konu özelinde farklı bir bakış açısı ortaya koyabilmek.

Bu fazla uzatılmış kronolojik özetten sonra kazı alanındaki 
buluntularla ne alakası var diye sorarsanız bende biraz daha 
sabır derim. Çünkü daha kazı alanından ve buluntularından 
bahsetmedim. Şimdi bir arkeolog gözüyle bahsedeyim. Tabii 
paylaşılan bilgiler ışığında.

Bir arkeolog olarak herkesle beraber alana girdiğimde 
herkes lahde dikkat ederken benim dikkatimi lahdin batı-
sında yer alan duvar çekti. Lahdin amacı ve işlevi belliydi ama 
duvarın fonksiyonu belirsizdi ve her şey olabilirdi. Lahdin 
kuzey yanında ise üç sıra mezar olduğunu düşündüğüm, her 
bölümü tek parça taşla bölünmüş kalıntılar vardı. Lahdin 
altında da kazı izleri vardı. Lahit kapalı, parçalanmamış, 
alttan da delinmemişti. Lahdin kapağını görür görmez çok 
çok önceden açılmış olduğunu anlamıştım. Ancak tarihi kes-
tirilemeyecek bir zamanda açılmış olmalıydı. Çünkü kapağın 
ağırlığı nedeniyle açılırken alt haznede sürtünme izi olmalıydı 
ancak o iz yoktu. Kapak hafif de çapraz duruyordu. Müzede 
görevli bir arkeolog arkadaşım açılmadan önce “tek kişi mi 

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe kazısı, 
tüm dünyanın kabul ettiği çağ algısını 
komple değiştirdi. Tabii ki bu durumdan 
Kültepe de nasibini aldı. Gerek yeni 
buluntular gerekse yeni tarihlendirme 
periyotları, bundan yaklaşık 50–60 
yıl önceden itibaren Kültepe’de çıkan 
buluntuları bugünün aklı ve kabulleriyle 
tekrar değerlendirme zorunluluğu 
doğurdu. Sonuçlarsa şaşırtıcı. 6000 
yıl öncesinden çok çok daha eskilere 
gidiyor Kültepe’nin tarihi.

imkânları buluyorlar. Genelde kesintisiz yaklaşık 3000–4000 
yıllık bir yerleşimden bahsediyoruz burada. Rakamlar çok kaba 
ama vermek istediğim mesaj için yeterli. Kültepe – Kayseri 
aksının ortalarına denk gelen kısımda dünyada eşi benzeri 
olmayan antik bir otoban görmeniz mümkün. Binlerce yıl 
boyunca kullanılmış bir ticaret yolu olduğu görülüyor. Bu yol 
bugün Sivas yolu olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak antik 
yolun ucu bataklık diye bilinen Kayseri Ovası istikametinde. 
Tabii bu izlerin rüzgârla doğal bir biçimde oluştuğunu iddia 
eden hocalarımız da var. Kararı size bırakıyorum.

K ayseri de diğer Anadolu şehirleri gibi karanlık bir dönem 
yaşıyor. Milattan önce (M.Ö.) 1000 ile 400 yılları arası 

yerleşim ve buluntu yok denecek kadar az. Bunu kıtlıkla, salgın 
hastalıkla, savaşla, iklimle ilişkilendirenler var. Ardından 
özellikle erken Roma Dönemi’nde Kapadokya Eyaleti’nin 
Başkenti olan ve Sezar’a ithaf edilen şehir olarak karşımıza 
çıkıyor Kayseri. M.Ö. 1. yüzyılda Kayseri’ye Amasyalı olduğunu 4342
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iki kişi mi çıkar” diye bana sordu. Ben tek kişi dedim. O ise 
iki kişi dedi. İkimiz de bilemedik. 6 insan iskeleti çıktı. Açılır 
açılmaz ikimiz de daha önceden lahdin açıldığı fikrimizin 
doğru olduğunu hemen anladık. O lahdin içine aynı anda 6 
büyük beden sığamazdı. Zaman içerisinde ihtiyaç duyuldukça 
cesetlerin yan yana konduğu anlaşılmıştı. Mezar hediyeleri 
ise ya bu definler yapılırken ya da daha sonraki dönemde 
alınmış, maddi değeri olmayan iki parça ya unutulmuş ya da 
bırakılmış olmalıydı.

Fizik kuralıdır: Bir eser topraktan gün yüzüne çıktığında 
hemen güneşle teması kesilir. Yoksa malzemesine göre deği-
şir ancak kendiliğinden parçalanma riski yüksektir. Ancak 
basının yoğun ilgisi sebebiyle eserler ellere alınarak kısa bir 
süreliğine de olsa basınla paylaşıldı. Tabii bunlar olurken 
bilenlerin basının ve halkın ilgisi sebebiyle önlem alamadığı, 
bilmeyenlerin bilmemelerinin verdiği cesaretle önemsemediği 
bir durum söz konusu oldu. Oradaki cesetlerin ölüm sebebi 
ve içinde bulunduğu hava ortamı bilinmiyordu. Bulaşıcı has-
talığın hava ile yayılma ihtimali olabilir, lahit hava almıyorsa 

ilk açıldığında ortaya çıkabilecek zehirli gaz insanlara zarar 
verebilirdi. Ancak o heyecanı yaşamak galiba insanların sağlıklı 
düşünmesine engel oldu.

T abii seremoni biter bitmez alanın güneşten korunması 
için Melikgazi Belediyesi’nce çadır ayarlandı ve kazı, çadır 

içerisinde devam etti. Lahdin içinden neler çıktığından bahset-
miştim. Ancak lahdin kuzeyinde yer alan taşların ayrı mezar 
olduğu birkaç gün sonra yapılan kazılarda ispatlandı. Ancak 
buradaki mezarlardan 2 tanesinde hiç iskelet çıkmadı. Yalnız 
ortadaki mezarda parçalanmış ve dağıtılmış insan kemiklerine 
rastlandı. Lahdin batısında yer aldığını söylediğim duvarın 
mezar odası olduğu, yine yapılan kazıların ardından ortaya 
çıktı. Mezar odasında iki mezar bulundu. Bu iki mezar, ancak 
yetişkin bir insanı alabilecek büyüklükte olmasına rağmen 
güney tarafta olandan üst üste 16, kuzey tarafta olandan 2 
iskelet çıktı. 3 adet de bronz sikke bulundu. Sikkelerin, yapılan 
temizlik çalışmalarından sonra, M.S. 3. yüzyıla ait olduğu bilgisi 

geldi. Sikkelerin tarihi, halk tarafından gözyaşı şişesi olarak 
bilinen ancak teknik adı “Unguentarium” olan malzemenin 
tarihiyle örtüşüyordu. Ayrıca bronz bir kapı tutacağına benzer 
bir de parça bulundu.

Bunun yanında çevredeki topraklardan Roma dönemi 
seramik parçaları, kandil parçası, metal malzemeler bulundu. 
Alan içerisinde mezarlardan biraz uzakta sondaj kazıları 
yapıldı. Kazılarda başka bir mezar buluntusuna rastlanmadı 
ancak yapının kuzeydoğusunda, künklerle ve ona paralel taşla 
yapılmış su kanalları bulundu. Bu künklerin tarihlendirmele-
rini yapmak güç ancak Roma 
dönemi künklerinden biraz 
daha ufak ve ince. Benzer 
örnekleri Selçuklu Uygarlığı 
Müzesi’nde sergilenmekte. 
Kazı tamamlandıktan sonra 
Melikgazi Belediyesi olarak, 
kazı alanının drone ile fotoğ-
raflanması ve teknik çizimle-
rinin yapılması konularında 
da müzemize destek verdik. 
Herhalde kazıya ait bu kadar 
malumat yeter.

B ir arkeolog olarak şehrim 
üzerine cevaplanması gere-

ken çok sorunun olduğuna 
inanıyorum. Çıkan buluntuların 
yanında çıkmayan buluntuların 
nedenlerini sorguluyorum. 
Ayrıca şehirde sessiz kalan 
zamanların ve olması gere-
kip de olmayan mekânların 
neden sessiz kaldığını merak 
ediyorum. Şu bir gerçek ki bu 
şehrin antik tarihi ile ilgili yapılan çalışmalar, çok ama çok 
yetersiz. Arkeolojik çalışmaları desteklemek amacıyla hiçbir 
gerekli jeolojik çalışma gündemde dahi yok. O yüzden bugün, 
şehre çok yakın bir noktada, Erciyes’in eteklerinde bulunan 
8000 yıllık malzemeler ne kadar ezber bozuyorsa; Kültepe’nin 
güçlü olduğu binyıllar içerisinde Kayseri merkezde denk bir 
yerleşim olduğundan bahsedilemiyorsa; Kültepe’nin ticaret 
yollarının yönü Kayseri’yi gösterdiği halde şehirde buluntu 
bulunamıyorsa; şehir bundan yaklaşık 3000 yıl önce, 500 yıl 
sürecek bir uyku moduna geçiyorsa; ovada M.Ö. 1. yüzyıla kadar 

yerleşim yok dendiği halde 4000 yıllık seramikler çıkıyorsa; ova 
ateş çukurları ve bataklıkla dolu, yerleşim yok denilip ovada 
kale, tapınak, mezar anıtları ve mezar alanları bulunuyorsa; 
Roma Eyaleti’nin başkenti olan şehre ait sivil mimari örnekleri, 
tiyatro, senato, stadyum, agora, tapınak, seramik malzemeler 
ve heykeller bulunamıyorsa antik dönemde bataklık denen 
Gültepe Mahallesi’nde ortaya çıkan buluntu gibi her buluntu 
bu şehirde ezber bozar.

Bir de hiç uzmanlığım olmadığı halde belki haddim de 
olmayarak bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Mezardan 

çıkan buluntulardan, mezar yapılarından ve iskeletlerden bah-
settik ama yaklaşık 24 iskeletin zamanında bir can taşıdığını, 
bu şehirde nefes alıp verdiğini, bizim gibi Erciyes’i izlediğini 
(Antik adı Argaios), biz mezar açılınca heyecanla ne çıkacak 
diye izlerken yakınlarının aynı yerde mezarı kapatırken çek-
tiği acıları acaba aklımızdan geçiriyor muyuz? Bu iskeletler; 
yaşadığımız çağ, etnik ya da dinsel kimliğimiz farklı olsa da 
bu şehrin unsurları olarak kalmaya devam edecekler.

İnsanı ilgilendiren her düşünce ve eyleminizin merkezine 
insanı koymanız dileğiyle… � 4544
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Anı
Tenekeci Topal Efe ve Uçan Balonlar
Ali Aslım


Gadasını aldığım Aslan Efe,
Kaplan Efe.
Anası yahşi, babası yahşi
Yarım dünya Efe.
İyi yürekli Efe
Şişirdiği balonlar uçardı, hep ta göklere doğru…
Efe Ağa lakaplı; rind, kalender ve de gerçek delikanlı bir 

tenekeci vardı. 1950’li yıllarda... Kiçikapı’daki küçücük dükkâ-
nında tek başına çalışır, işini dikkatle ve en iyi şekilde yapardı. 
Müşterilerinden daha çok geleni gideni olurdu. Kafa bulurdu 
uğrayıp biraz oturanlar.

1950’li yıllar. Kayseri daha gelişmemiş. Yüzyılların ihmali ile 
imar yoksulu bir kent… Şehir büyük bir kasaba görünümünde 
o zamanlar. Toprak damlı, çoğu tek katlı, taş yığma evler…

İyi insanlar beyaz atlara bindiler. Kanatlanıp uçtular. Geçmiş 
günler. Hayali cihan değer… Nostalji deniyor günümüzde… İyi 
ilişkiler, dostluklar. Güzel komşuluklar.

Mahallede, semtte herkes birbirini tanırdı. Kırk yıllık ev 
sahibi, dünkü kiracı ve de esnaflar akraba gibiydiler. Mahallede, 
semtte ne ararsan vardı. Camii, fırın, bakkal, berber, sebze 
bahçesi, mahalle çeşmesi mevcuttu. Bazı mahallelerde ve 
semtlerde ayrıca; iplik kıvratma işliği, evlerde halı dokutturan 
dükkân, oduncu, tenekeci, kalaycı vardı. Biri faal birkaçı kapalı 
kiliseleri de zikretmeden geçmeyelim.

Kiçikapı… Eski bir yerleşim yeri. Buranın Şiremenli – eski 
adı Siremetli– semtinde simitçi fırını ve çok yakınında tarihî 
Siremitli (Şiremenli) çeşmesi vardı. Bu çeşmeyi Evliya Çelebi 
1650 yılında görüp meşhur Seyahatnamesinde bahsetmiştir.

Şiremenli fırınının simidini yedi yaşından on 
iki yaşıma kadar şehirde dolaşarak satmıştım. Fırı-
nın döşeme taşlarını silmek için kullanılan, ucuna bez 
bağlanmış uzun cereğin adı süngüdür. Kirlenen süngüyü 
bazı zamanlar çeşmede yıkardım ve fırıncı temizlenmiş ıslak 
süngü ile fırının taşlarını silerek temizlerdi. Maalesef; Birçok 
tarihî eserler gibi bu çeşme ve fırın da yıkıldı. Yerlerinde 
yeller esiyor…

1954 yılı Mayıs ayının ortalarıydı. Kayseri’nin Kiçikapı Mey-
danı... Batısında tarihî Taş Mektep (lise) var. Mektebin kuzey 
tarafındaki yol Şiremenli Caddesi’dir. Caddenin Kiçikapı’ya 
çıkan köşe başında beş altı fayton bulunur gece gündüz müş-
teri taşırlar, sıra ile. Çoğu zaman eğlence yerlerine giderlerdi. 
Gider, gelir. Gelir, gider faytonlar. Tek atlı, gösterişsiz faytonlar.

Şiremenli’nin çok yakınındaki cadde Setenönü. Faytoncu-
ların yanından Düvenönü’ne doğru çok değil elli metre kadar 
gittin mi Setenönü Caddesi çıkar karşına. Ticaret yeridir burası. 
Bakkallar, berber, pide fırını, çanak–çömlek dükkânları ve de 
Salı Pazarı... Haftada bir gün kurulan bu Pazar, Kiçikapı’dan 
Hatıroğlu Camisi’ne kadar yayılır. Şehrin en hareketli yeri, 
insanlar, at arabaları, sırt hamalları, el arabasında sebze meyve 
satanlar. Eşekli hamallar…

Bu curcunanın ortasında Topal Efe’nin dükkânı var. Sete-
nönü’nden Kiçikapı’ya çıkınca köşe başında kapısı meydana 
bakan küçük bir dükkân. Şehrin kaşınan maruf ve saygın 
kişileri bile günde bir kere bu dükkâna uğrarlardı. Sırf Efe 
Ağa’nın meşhur küfürlerini duyup ‘’bizzat kendi nasiplerimizi 
alalım’’ diye…

Efe’nin rızık kapısıdır burası… “Yarım dünyadır” Efe. Namı 
sarmış Kayseri’yi Tenekeci Topal Efe Ağa.

Altında bodrumu ile tek katlı mütevazı bir okul Erciyes 
İlkokulum. At pazarının ortasında; Türkler, Kürtler, Ermeniler, 
Rumlar, Çingeneler, Avşarlar ve Batı Trakya göçmenleri… Bu 
küçük okulda hepimiz bir arada okuyoruz. Dostça, arkadaşça.

Öğle üzeri hademe el zilini çalarak koridorlarda dolaşıp 
sabahçıların dersinin bittiğini duyurdu. Sınıflar az gürültülü ve 
kardeşçe boşaldı. Öğretmenler ve öğrenciler dostça evlerinin 
yolunu tuttu. İçlerinden biri de bendeniz Ali... Üçüncü sınıf 
öğrencisiyim. Saf, temiz, çalışkan, zeki, sabırlı, kanaatkâr bir oğlan. 

Tenekeci 
Topal Efe ve 

Ali Aslım

On yaşında. 
Üç senedir 
okul dışındaki 
vaktimi simit, şem-
şamer, marul, gazoz 
filan satarak ve de 
arada bir kütüphanede 
kitap okuyarak geçiriyor-
dum. Hem okul harçlığımı 
çıkarıyor hem de fakir ama 
onurlu aileme maddi destek 
sağlıyordum. Pişiyor, pişiyor-
dum hayatta… Bugün uçan balon 
satacaktım ilk defa.

Tenekeci Topal Efe Emmi’nin uçan 
balon yaptığını duymuştum. Tozlu 
topraklı dar sokaklardan geçip evimize 
vardım. Tek katlı, toprak damlı, taş 
yapılıydı ev. Küçük bir hayadı (avlu) az 
çok güneş görüyor. Avlunun duvarında 
dayalı halı tezgâhında anam ve ablam 
birlikte halı dokuyorlardı. Sokak 
kapısından girdiğimi gören anam 
sevinçle halıdan kalktı. Gözünün 
nuru, bal asidesi, ciğerinin köşe-
siydim. Kucakladı. İki kızın üstüne 
doğmuştum. Kıymetlisiydim.

Kara, kuru, esmerdim. İyi bes-
lenememekten olacak boyum ortadan 
küçük görünüyordu. Boynum inceydi, 47
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culuk (hindi) boynu gibi. Bu sebep-
ten olacak sokaktaki arkadaşlarım 
culuk lakabını takmışlardı.

Yamalı ama temiz olan okul 
önlüğümü ve yakamı çıkardım. 

Kışın kar kuyusu, yazın ise terleten 
Çerkez lastiği ayakkabım; yamalı keten 

pantolonum ve ucuz mintanım ile tam 
bir fukara bebesi görünümündeydim.

Anam kalayları solmuş bakır tasa 
suyu doldurup içine iki kaşık şeker attı. 
Karıştırdı. Oldu şekerli su. Tepsiye koydu. 

Yanına da el kadar bayatlamış ekmek. 
Tepsiyi aldım. Anam halı tezgâhına oturdu, 

işine koyuldu. Tepsiyi avludaki yatık yonu 
taşın üstüne koyup, toprağın üzerine bağdaş 

kurdum. Şekerli suyun içine ekmeği ufaladım 
başladım kaşıklamaya…

Pırıl pırıl bir hava var. Göğe baktım. Bir 
leylek tepemden ihtişamla geçip gitti. Doğa 
temiz sayılır. Her sene baharın çok sayıda leylek 

geliyor. Kümbetlerin üstünde, kale burçlarının 
üstünde, fabrika bacalarının üstünde ve 

hatta Erkek Sanat Enstitüsü’nün demir 
atölyesinin bacasının üstünde bile leylek 

yuvaları var. Ne güzel. Temiz havanın 
ve temiz çevrenin göstergesiydi 

bu leylekler… Duygularım 
kabardı. Leyleği izlerken 
kollarımı açtım. Kanat gibi 
çırparken tekerlemeyi keyifle 

mırıldanmaya başladım:

Hacı leylek havada,
Yumurtası tavada,
İnsin bizim hayada

Hayatda tütün tüter.
Keçilerin boynuzu öter.

Dostluklar; iyi kom-
şuluklar. Evler iç içe, sırt 
sırta, dar sokaklar, çıkmaz 

sokaklar, Evlerin damları baharın gelmesiyle otlarla, çiçeklerle 
donandı. Fışkıran çayırlar, otlar, güllüm bebekler (papatya) 
ve çattım çanaklar (gelincik çiçeği) renkleri ve güzellikleri 
ile büyülüyordu. Damda dazdaz kurmanın zamanı gelmişti. 
Bu güzelim ilkbahar günlerinde arada bir komşu arkadaşları, 
taydaşlarıyla damlara çıkar oyun oynar, eğlenirler. Bazen de 
evlerinden yiyecek bir şeyler getirir birlikte neşeyle, zevkle 
kapışarak yerler.

“Dazdaz Kurmak”tır. Bu güzelliğin adı.
–Ana dedim ana!..
Direzin iplik atkıyı geçirip kirkiti var gücüyle vuran anam; 

çıkan tak tak seslerinden pek duyamadı.
–Bugün Salı, pazar da var. İyi kazanırım derken parmağımla 

saydım beş gün var.
Anam duymadın mı dediğimi, Pazar günü arkadaşlarım 

Nebi, Numemet ve Naci ile dazdaz kurmak istiyom. O gün 
hakırdaklı katmer yapar mısın?

–Olur, yaparım aslanım diye içten yanıtladı, carı carı (acele) 
ilmik atan anam.

Dün çarşıdan yüz paradan (iki buçuk kuruş) aldığım 
büyük boy beş balonu koyduğum yerden alıp evden sevinçle 
çıktım. Sokakta it gibi tezikerek giderken arkamdan gelen 
faytonu gördüm, duvara yaslandım, dar sokakta fayton hızlı 
gidemiyordu. Bir haylazlık yapıp faytona asılmak geçti içimden, 
ilk defa yapacaktım. Belki de son defa… Koştum faytonun 
arkasındaki demiri tuttum ve üstüne oturdum, Kolay olmuştu. 
Gel keyfim gel. Beleş fayton seyahati...

Biri seslendi:
–Faytoncu çal arkaya gırbacı!
Faytoncu posbıyık anladı, yerinden hışımla kalktı. Sırtını 

dönüp çaldı kırbacı... Çaldı çaldı. Biri isabet etti. Kısa sefa 
bitmişti. Bozuk kaldırıma attım cılız bedenimi… Biraz sürük-
lendim; kolum bacağım kızardı. Ne gam. Faytona bindim ya! 
Değer dünyalara. Çektim burnumu, sildim sümüğümü kirli 
mendilimle... Efe’nin dükkânına vardım. Selam verip tabureye 
oturdum. Tanışıyorduk. Simit ve marul sattığım olmuştu 

“Yarım dünyaya”
Efe iyi zanaatkârdır – Tevatir lehim yapar. İşi sağlamdır. 

Yere atsan kırılmaz. Hele güz geldi mi işi artar. Büyük yağ 
tenekelerine doldurulan turşuların kapağını öyle bir güzel 
lehimler ki hava almaz turşu senelerce dursa bozulmaz. İçi 
peynir dolu tenekeleri de lehimler. Birkaç peynir teknesini 

fakirlere verdiği söylenir. Gaz hunisi yapar, gaz ocağı iğnesi 
yapar. Delik deşik ne varsa kapatır. İyi ustadır vesselam... 
Çarıklı erkân–ı harbdir. Elinden bir uçan bir de kaçan kurtulur 
evvel Allah! Kanaatkârdır, Müşteri ne verse “Bereket versin, 
der. Kalenderdir, rinddir. Aslanların aslanı efe...

Efenin dükkânı şifahanedir be birader. Herkes hep uğrar, 
kafa bulurlar. Konuşur, dinler ve rahatlarlar. Özenilen yeni 
tabirle. Deşarj olarak, rehavetle, mutlu... Suhuletle, umutla 
ayrılırlar dükkândan.

Efemiz çocukken geçirdiği çocuk felcinden dolayı yarımdır. 
İki bacağı körkötürüm. Ölü iki et parçası. Yürüyemez, elleri 
ile sürünür gider.

–Allah beterinden saklasın der her daim.
Haline şükreder, haset etmez hiçbir an.
İşte budur adamlık…
Tepeden bakan ukâla dümbeleklerine, Karamürsel sepet-

lerine kızdığında, coşar birden:
–Lan dümbelekler! Sidikler. Çoğunuzu k……a sürmem. Elim 

sağlam, kafam sağlam, aklım, fikrim yerinde daha ne isterim 
Allah’tan. Cebimden çıkarırım çoğunuzu.

Tebessüm ettirir ve de düşündürür çoğu sözleri:
–Yenen pehlivanı herkes sırtlar, marifet yenileni kaldırıp, 

kucaklamak.
İşçi iyi beslenemez, iyi giyinemez, iyi yaşayamaz. Patronun 

işi daha zordur. İyi yese, iyi giyinse, iyi yaşasa bile işçiden çok 
çalışır. Kafası çok yorulur. Çekten, senetten, alacak verecekten 
dolayı rahat uyuyamaz. İşçi keyfine baksın; patrona yardımcı 
olsun. Patron olabilirse âdil olsun. Muhanetin gölgesinde 
oturmak yerine, kavurucu güneşte yanmayı tercih ederim. 
Çocuklar hem okuyup hem de bir işte çalışsınlar, hayatı öğren-
sinler. Peynir ekmek gibi yerim ben adamı. Kalıpta kıyafette 
iş yok, adam olun lan!

Parasını elin, dumanını yelin aldığı; sağlığına ve kesesine 
çok zarar veren sigarasını tüttürürken her dediğini dinletir, 
güldürür herkesi. Komedyenler halt etmiş yanında; gür han-
çereden sesliydi. Konuşunca herkesi dinletir ve güldürürdü. 
Kara yağız, tıknaz, göbekli, bol saçlı ve pos bıyıklıydı. Ağır, 
engelli halinden hiç mi hiç kompleks duymaz. Acıyı bal eğleyen 
kalenderdir. Yani lafın kısası bir halk filozofudur.

Efe yaptığı işleri bitirip başını kaldırdı;
Ali hoş geldin dedi, sevgiyle, beni takdir ederdi.
Emmi dedim. Emmi; bir gün balon şişirdiğini gördüm. 

Uçan balon oldu. Bugün beş balon getirdim şişirir misin?
Az laf çok iş iyidir. Renk renkti balonlarım elimden aldı. 

Tekerlemeyi patlattı:
Madem ki geldik dünyaya, çalışalım kimyaya.
Uçan balon nasıl oluyordu? Bunu ne usta ne de ben bili-

yordum.
Lehim suyu kimyasal temizleme maddesidir. Kimyada 

adı; çinko klorür. Hidroklorik asitten yani halk tabiriyle tuz 
ruhundan elde edilir. Hidrojen havadan hafif uçucu bir gazdır. 
Efe Ağa; tuz ruhunu bidondan huni vasıtası ile büyük bir cam 
şişeye doldurdu. Çinko parçaları attı. Balonu şişenin ağzına 
geçirdi. Sıvı fokurdadı. Hidrojen açığa çıktı. Balona dolup 
şişirdi. Şişedeki sıvı oldu lehim suyu. Havasını kaçırmadan 
beceri ile balonu çıkarıp bağladı. Aynı işlemi diğer dört balon 
için de yaptı. Her seferinde şişeye çinko parçaları attı. Yaklaşık 
bir metre kadar uzunluktaki iplere bağlı uçan beş balon vardı 
şimdi, balonları verdi.

İyi tut kaçırma diye tembihledi.
Şişenin ağzını tıpa ile kapattı lehim yaparken kullanacaktı.
Sevinçle:
Borcum nedir Emmi dedim.
Ne borcu aslanım hadi git, sat kazan Allah satı pazarlığı virsin.
Sağ ol, Allah senden razı olsun deyip balonları dikkatlice 

tutarak ayrıldım.
Balonlar tepemde sallanıp, dalgalanıyordu.
Çarşıya doğru giderken bağırdım. Sık sık:

–Balonlarım var! Uçan balonlarım. Hadi alın. Çocuğunuzu 
sevindirin. On kuruşa! On kuruşa...

Kapalı çarşının oralarda torununu elinden tutmuş yaşlı 
kadın seslendi:

–Baloncu çocuk buraya gel.
Sevinçle yanlarına vardım. On kuruşa aldı.

–Siftah senden bereket Allah’tan dedim.
Altı yaşlarındaki kız mavi balonu beğendi. İplerden çözüp 

eline tutuşturdu. Nasıl oldu bilemedim. Diğer dört balon 
elimden kurtuldu. Göğe doğru yükselmeye başladı. Üzül-
düm. Sanki tutacak gibi hopladım, zıpladım. Etraftan halime 
gülümseyenler var… Uçtular uçtular. Baktım, baktım. Melûl 
mahzun, kedinin yakalayamadığı uçan kuşa baktığı gibi baktım. 
Balonlar gözümden kaybolup gidene kadar. Zarar ettiğim ilk 
iş idi. Maddi manevi; sağlıcaklı mutlulukla kazanmayı diledim 
Allah’tan… Donup kaldım kalabalıkların ortasında bir müddet… �
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Söyleşi
Yazar Muammer Yılmaz ile Söyleşi
Mustafa İbakorkmaz


 ■ Hocam, Muammer Yılmaz kimdir? 
Sizi tanıyabilir miyiz?

 ● 1945 yılında bir demiryolcu 
çocuğu olarak Yozgat’a bağlı 
Sarıkent’te dünyaya geldim. Daha 
sonra Kozaklı’ya bağlı köyümüz 
Kanlıca’ya geldik. 1952 senesi 
yazında tren kazası ile babamızı 
kaybettik. Babam Devlet Demir-
yolları’nda yol çavuşu idi. Ben o 
sıralarda beş yaşında idim. Bir 
yıl sonra, altı yaşında ilkokula 
başladım ve 1958’de mezun oldum. 
Bir yıl Boğazlıyan Ortaokulu’nda 
okudumsa da başarılı olamadım 
ve sınıfta kaldım. Orta ve lise 
öğrenimimin tamamını Demir-
yolları hesabına Haydarpaşa 
Lisesi’nde tamamladım. Burada 
da iki yıl kaybettikten sonra, 1965 
yılında güç–belâ mezun oldum. O 
yıllarda okumak, hem de Haydar-
paşa Lisesi’nde çok zordu. İlginç 

olan, 40 demiryolcu öğrenciden 
ancak 5–6 kişi kalmıştık.

1965 yılında Üniversite sınavı 
sonrası sosyal puanım yüksek 
olduğu için İstanbul Edebiyat 
Fakültesi’nin Tarih bölümüne 
kaydımı yaptırdım. Tarihi 
tercih etmemin nedeni ortaöğ-
renimde notlarımın çok yüksek 
olması ve tarihi sevmemdi. 
Maddi zorluklar içinde buradan 
1969 yılında mezun oldum.

O senelerde tayinde Eğitim 
Enstitülerinin öne çıkarılıp, 
Edebiyat ve Dil ve Tarih Coğ-
rafya mezunlarının öksüz evlat 
yerine konulması hepimizi 
ümitsizliğe sevk etmişti. Tayin 
beklemektense askere gittim ve 
yedek subay olarak 1971 sene-
sinde tezkere aldım.

1971–1972 öğretim yılında Özel 
TED Kayseri Koleji ile anla-
şarak Tarih ve Sosyal Bilgiler 
öğretmeni olarak göreve başla-
dım ve buradan 1995’te emekli 
oldum.

 ■ Hayatınızda yazının bir yeri var. 
Yazmaya nasıl başladınız? Allah 
vergisi bir yetenek mi, bir heves 
mi? Bize yazı maceranızdan da 
bahseder misiniz?

 ● Belki gülünç gelecek ama, 
lise son sınıfta kompozisyon 
dersinden ikmale kaldım. 
Gerçek mânâda okumaya ve 
yazmaya geç başladığımı ve bu 
yüzden geri kaldığımı üzülerek 
belirtsem de, bu açığımı daha 
çok okuyup çalışarak kapat-
tım. Şuna inandım ki yazarlık 
bir Allah vergisiyse de, bunun 
yanında da çok isteyip çok 
okumak ve kendinizi bu işe 
adamaktır.

Yüce Yaratanın “Zenginliği istediğime, ilmi de isteyene veririm” emrini 
kalbime kazıdım. Çokça sabrederek, acımasız tenkitlere arkamı 
dönerek, kuyu kazıcıları da kazdıkları kuyuya atarak bugünlere geldim. 
Allah’ıma defalarca şükrediyorum.

Yazı hayatıma Erciyes ve diğer dergilere yazmakla başladım. Gittikçe 
gelişen kalemim ve makalelerim kitaplarıma bir kapı açmış oldu.

 ■ Anladığımız kadarıyla gazeteler ve dergiler yazarların hayatında 
önemli bir yer tutuyor. Gazeteler ve dergiler hakkında bize neler 
söylersiniz? Hangi gazete ve dergilerde yazdınız mesela?

 ● Gazete ve dergiler kalıcı olmasa da bir boşluğu doldurması bakımın-
dan önemlidir. Dergi çıkarmak ise bir serden geçiciliktir; hele hele 
Anadolu dergileri kırsalın bozkır bitkisine benzer, çabuk kuruyup solar 
ve ortadan kalkar.

Gazete ve dergiler günlük ve aylık hayatın köşe taşlarıdır. Meşhur 
sözdür: “Günde birkaç gazete, ayda en az bir dergi, on beş günde bir 
kitap okumayan asrın adamı değildir.” Ben de diyorum ki, bırakın 
asrın adamını günlük adam bile değildir.

Gerçek mânâda makale ve incelemelerimin yayınlandığı gazeteler: 
Son Havadis, Tercüman, Türkiye. Uzun müddet köşe ve inceleme 
yazısı yazdığım ve ilk defa telif ücreti aldığım Ortadoğu gazetesinin 
kalemimin güçlenmesinde çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim.

Dergilere gelecek olursak; yazı hayatıma Erciyes ve Mahmut Çağlıgön-
cü’nün çıkardığı Kültür ve Sanat’la başladım ve arkası çorap söküğü 
gibi geldi. Töre, Yeni Düşünce, Bakanlığın Milli Kültür ve Gençlik 
dergisi, Türk Yurdu, Türk Dünyası Tarih ve Araştırma dergisi, Diyanet 
ve Diyanet Avrupa dergisi, Somuncu Baba...

 ■ Bir yazarın nihai hedeflerinden biri yazdıklarını kitap olarak gör-
mektir sanırım. Bildiğimiz kadarıyla yazılarınızın birçoğu kitaplaştı. 
Yayınlanan kitaplarınız hakkında da bize bilgi verir misiniz?

 ● Yukarıda değindiğim gibi gazete ve dergilerin ömrü biraz kısa olduğu 

Muammer Yılmaz:

Yazarlık bir gönül, aşk 
ve sabır meselesidir

Kitap yazmak bir çile işi ise bastırmak da 
katmerlisidir. Kitabını bastırmak için kapı kapı 
dolaşanların hikâyelerini okumuşsunuzdur. Bu 
hususta yayınevlerine de hak vermek gerekir. 
Kitabın mıknatısla çekilip okunduğu ülkemizde 
kitap basmak bir cesaret işi olmuştur. Buna 
göre yine de karınca–kararınca kitaplar 
basılmaktadır. 

Mustafa Ibakorkmaz
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için, kalıcı olan kitaplardır. 
Öldükten sonra da kitaplarınız 
yaşar. Öyle ki kitaplar yazarla-
rın çocuklarıdır. Hiçbir masrafı 
olmayan, tebessümü hiçbir 
zaman eksik etmeyen bu çocuk-
lar; kütüphanelerin raflarında 
oturur, okundukça, okşandıkça 
size dua ile yağmur olup kabri-
nize yağarlar.

Kitap yazmak bir çile işi ise 
bastırmak da katmerlisidir. 
Kitabını bastırmak için kapı 
kapı dolaşanların hikâyelerini 
okumuşsunuzdur. Bu hususta 
yayınevlerine de hak vermek 
gerekir. Kitabın mıknatısla 
çekilip okunduğu ülkemizde 
kitap basmak bir cesaret işi 
olmuştur. Buna göre yine de 
karınca–kararınca kitaplar 
basılmaktadır. Bir yazar olarak 
yayınevlerini ne kadar takdir 
edip alkışlasak yine de azdır. 
Çünkü onlar alıcısı çok az olan 
kültürün ana maddesini basıp 
satmanın gayreti içindedir. Bu 
yüzden de büyük bir sevap işle-
diklerini söyleyebilirim.

Günümüzde yayınevleri her bir 
çalışmayı (dosyayı) basmak için 
kılı kırk yarmaktadırlar. Bastığı 
kitabı satamayan, en azından 
masrafını çıkaramayan yayınev-
lerinin çoğu batmıştır. Bildiğim 
kadarı ile evlerini, arabalarını 
satan yayınevi sahipleri ile 
bizzat konuşmuşluğum vardır.

Halkın nabzını tutan ve yakın-
dan bilen yayınevleri akademik 
çalışmalardan uzak durmaya 
başladılar. Çünkü bunların 
alıcısı binde biri geçmiyor. Ya 
tarihi ve edebiyatı popülerleşti-
receksiniz ya da romanlaştıra-
caksınız. Bugün roman başını 
almış gidiyor. Çoğu, dizi filmler 

gibi içi boş, doneleri yanlış çalış-
malardır. Bir yazar olarak tarihi 
konularda bunları zaman zaman 
uyarmamıza rağmen, kös dinlemiş 
deve gibi bakıyorlar ve bildiklerini 
okuyorlar.

Yayınevleri yayınlayacağı kitaplar 
için ekseriya şu konular üzerinde 
duruyor: Seçilen konunun güncel 
ve popüler olması, yazarın üslu-
bunun akıcı olması ve kitlelere 
hitap etmesi, yazarın yayınlanmış 

kitaplarının hangi yayınevince 
yayınlanmış olduğu da tercih 
nedeni oluyor. Editörden ve 
istişare toplantısından sonra bu 
esasları göz önüne alan yayınev-
leri çalışmanızı değerlendiriyor. 
Bu durum bir bakıma yazarın ve 
çalışmasının sırat köprüsünden 
geçmesine benziyor.

Kitapçıların camekânlarındaki 
kitapları gıpta ile seyrederdim. 
Kitaplar arasında kendi imzamı 

da görmek isteği bir kor gibi bütün 
benliğimi yakardı. Bu hasret çok 
şükür bir sevdaya dönüştü.

İlk kitaplarım 1980’de Kayseri’de 
kendi paramla bastırdığım “Tarih-
ten İnciler” ve “Cem Sultan” idi. 
Bu iki kitaptan sonra öğretmen-
liğini yaptığım TED Kolejimiz iki 
çalışmamı bastı: “Tarih Terazisinde 
Osmanlı” ve “Fatih’in Şahsiyetin-
den Çizgiler”. Bu kitabımın bugün 
araştırmacılar için baş kaynak duru-
munda olduğunu söyleyebilirim.

Yeniden düzenlediğim Cem Sul-
tan’ı 1996 ve 2001 yıllarında Milli 
Eğitim Bakanlığımız bastı. 2007 
yılında arka arkaya üç kere basılan 
ve büyük ilgi gören “Tarihi Aşklar 
ve Aşk Mektupları” ile tarihçi 
olarak adımı duyurmaya başla-
dım. Artık yolun büyük kısmını 
adımlamıştım. Üslup bakımından 
da belirli bir seviyeye gelmem, 
yayınevlerince tercih edilme 
nedenim oldu.

Allah’ıma bin şükür ki şu ana 
kadar üç veya dört baskısı yapılan 
ve yapılmaya devam eden 30 
kitaba imza atmış bulunuyorum. 
Ekim ayında çıkacak olanlarla bu 
sayı daha da artacaktır. Şimdiye 
kadar çıkmış olan kitaplarımı 
sıralayacak olursam: Tarih-
ten İnciler, Tarihimizden Altın 
Damlalar, Tarih Terazisinde 
Osmanlı, Cem Sultan, Kırık Testi, 
Tarihi Aşklar ve Aşk Mektupları, 
Osmanlı Üzerine, Osmanlı’nın 
Manevi Mimarları, Muhteşem 
Türk Zaferleri, Yavuz Sultan Selim, 
Kanuni’nin Gözyaşları, Yirmi Beş 
Sene Siper Kavgası, Osmanlı’da 
Töre, Tören ve Alaylar, İstanbul’un 
Fethi ve Akşemsettin, Dördüncü 
Murat, Bizans İmparatoriçeleri, 
Devlerin Fazileti, Osmanlı’nın 
Felaket Seneleri, Lale Devrinde 

İstanbul, Tarihimizden İlginç Say-
falar, Sultan İkinci Mahmut, Maktul 
Osmanlı Sadrazamları, Sultan Genç 
Osman’ın Gözyaşları, Ben Bilmem 
Tarih Bilir, Babalardan Oğullarına 
Altın Öğütler, Samur Kürklü Hase-
kiler, Mevlânâ, Yıldırım Bayezit ve 
Topal Timur.

 ■ Hocam, öncelikle maşallah diyelim, 
nazarımız değmesin. Görülüyor ki, 
oldukça velud bir yazarsınız. Hocam 
yazar olmak, eser vermek nasıl bir 
şey? Hazır sizi bulmuşken bunu 
sormazsak olmaz. Çünkü yazar olmak 
isteyenlere de sözleriniz izleyecekleri 
yolu gösterecek.

 ● Okumak ve yazmak bir sevda ise de, 
okumanın, yazar olmanın taliplisi 
çok azdır. Okuyan, okudukça da 
düşünen insan her zaman sancılıdır. 
Eğer kabiliyeti ve aşkı da varsa bunu 
ya mısralara, ya da nesire dökerek 
biraz olsun içini boşaltmaya çalışır.

Yazar olmak Tanrı vergisi ise de, 
eğer kişi biraz kabiliyetli ve bu işe 
gönül vermiş ise, çalışarak, oku-
yarak gide gide olgunlaşacak ve 
Allah’ın yardımı ile de başarılı 
olacaktır.

Yazar olmakla güzel ve onurlu bir işe 
soyunuyorsunuz ve hakiki dünya 
için de kitaplarınızla bir bakıma 
yatırım yapıyorsunuz. Kitaplarınız 
çıktıkça da ilim âleminde bir yere 
gelmenin de hazzını tadıyorsunuz. 
Veyahut bana öyle geliyor.

Ben yazarları ikiye ayırmak istiyo-
rum: Taşralı, Ankara ve İstanbullu. 
Bugün teknoloji mesafeleri kısalt-
mışsa da, yine de taşralı olmak bir 
eksiklik meydana getiriyor. Bizim 
gibi Mektepli tarih yazarları kaynak 
yetersizliğinden hayli zorluk çeki-
yoruz. Bugün ticaretin ağır bastığı 
Kayserimizde halk ve üniversite 
kütüphaneleri çok yetersiz. İlahiyat 

Okumanın sonunda maddi bir kazancın olmadığını 
düşünen genç–ihtiyar insanımız; kısa zamanda 
köşeyi dönmek, mehtaba çıkıp lümpence yaşamak 
varken kurşun ve mürekkep kokan kitapların 
arasında bu kısacık ömrünü tüketmek niye 
sorusunu sormaktadır. Sözün kısası; maddi kazanç 
bilhassa gençlerin ideallerinin odak noktasına 
yerleştirilmiş olduğundan para tercih edilmektedir.
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kazancın olmadığını düşünen 
genç–ihtiyar insanımız; kısa 
zamanda köşeyi dönmek, mehtaba 
çıkıp lümpence yaşamak varken 
kurşun ve mürekkep kokan kitap-
ların arasında bu kısacık ömrünü 
tüketmek niye sorusunu sormak-
tadır. Sözün kısası; maddi kazanç 
bilhassa gençlerin ideallerinin 
odak noktasına yerleştirilmiş oldu-
ğundan para tercih edilmektedir.

Okumayı biz ekseriya fersude 
evrak derekesine düşen diplomalar 
almakla eş tutar ve böylece her 
şeyin halledileceğini düşünürüz. 
Bizim burada anlatmak istediğimiz 
konu, eğitim görmek veya akade-
mik anlamında okumaktan ziyade 
kültürel harmanlama, yani sosyal 
ve kültürel eserlere yönelme, iki 
cihan saadeti kaygısı ile okumak-
tır. İşte asıl problem de burada 
başlıyor.

Ülkemizde okumayı, araştırmayı 
öldürenlerin başında sağlıksız 
politikalar geliyor. Yani kitlelerin 
okumak yerine seyretmek, düşün-
mek yerine eğlenmek istikametine 
yönlendirilmesi. Bunların başında 
TV programları, spor müsabakaları 
geliyor.

Oysa Batı’da sayısız kanal olduğu 
halde aynı tahribi yapamamak-
tadır. Üstelik gazete ve kitapların 

Fakültesi Kütüphanesi ise ikisine 
göre biraz zengin ise de, Anka-
ra’nın ve İstanbul’un yanında çok 
güdük kalıyor.

Bir de Mektepliler yanında, Alaylı 
yazarlığa soyunanlardan bah-
setmek istiyorum. Bu hususta 
o kadar yazar ortaya çıktı ki, 
sürüsüne bereket. Kendi branş-
ları ile uğraşmak yerine tarihe ve 
edebiyata soyunuyorlar. Bunlar 
farkında olmadan yanlışlar yapa-
rak da büyük bir vebalin altına 
giriyorlar. Bunlar ne yazık ki, işle-
dikleri konunun dışında çok şey 
bilmeyenlerdir. Kimse alınmasın 
ama, ben şahsen herkes haddini 
bilip kendi işi, yani branşı ile 
uğraşsa daha iyi olur düşüncesin-
deyim...

 ■ Hocam, geçmişte ilmin her ala-
nında yüksek eserler üreten bir 
toplumduk. Son zamanlarda 
toplum olarak kitap okumakla ilgili 
ciddi eksikliklerimiz var. Az oku-
duğumuzun farkındayız. Üstelik 
sürekli bundan yakınıyoruz. Sizce 
kitap okuma oranlarımızın düşük 
olmasının sebepleri nelerdir? 
Niçin az kitap okuyoruz?

 ● Kâinatın Kitabı, “Oku” diye başlı-
yor. O halde okumak Tanrı buyru-
ğudur. Bu büyük buyruk bizi hep 
kitaba, kitap ehline götürüyor.

Okumak–yazmak bu işe gönül 
verenler için bir sevda, ruh ve 
beden için bir gıdadır.

Gazete, dergi ve kitap tirajları 
Batı’da yüz binleri bulurken, bizde 
bunun dörtte biri kadar bile 
değildir. Türkiye’mizde okumak 
için değil, bakılmak için alınan 
gazetelerin toplam tirajı ikrami-
yeye rağmen beş milyonu bile 
geçmez.

Kitap ve kütüphane bakımından 
da ülkemiz öksüzleri oynamakta-
dır. Türkiye’mizde 1450 kütüp-
hane sayısına karşılık Avrupa’da 
bu sayı on on beş katına çıkıyor. 
Kitap sayısı ise, Fransa’da 144, 
Almanya’da 150 milyon iken bizde 
13 milyon adet kitap bulunuyor.

Dünyaya ilmi, medeniyeti, şifayı 
götüren ve her gittiği yere kültür 
çeşmeleri kuran bu cihangir 
milletin fertleri, öğretmenleri, 
öğrencileri, devlet adamları niçin 
çok az okuyor veya hiç okumuyor?

Günlerini kahve köşelerinde okey 
ve internet salonlarında geçiren 
insanımız ve bilhassa ruhu ve 
bedeni pörsütülmüş gençlerimiz, 
bu büyük mirasın neden farkında 
değil?

Okumak bir yerde sosyal ihtiya-
cın bir parçasıdır. İnsan mezarına 
çeyiz biriktirmek için okumaz. Bir 
değer sistemi içinde düşünce ve 
yargıları bölüşmek ister. Okumak 
su gibi, ekmek ve gıda gibi bir 
ihtiyaç, bir alışkanlık, bir sevda 
haline gelmedikçe suçlu aramak 
da meseleyi çözmez.

Ne yazık ki, insanımız içkiye, 
sigaraya, maça, eğlenceye para 
ayırıyor, kitabı bir ihtiyaç olarak 
görmediği için bedava versen de 
almıyor, alsa da bir yere atıyor.

Ne hazindir ki devletimizin bir 
eğitim ve kültür politikası olma-
dığından, bunun iktidarlara göre 
de değişmesi yanında, bir avuç da 
olsalar fikir ve ilim serdarlarının 
iltifatsız, desteksiz bırakılması 
kanayan yarayı daha da kanatıyor. 
Bunun yanında popçunun ve top-
çunun el üstünde tutulup paraya 
boğulması bilhassa gençlerimizi 
okumaktan uzaklaştırıyor.

Okumanın sonunda maddi bir 

tirajı gittikçe artmaktadır. Bunun sebebi ise, milli 
kültür politikalarının hiç değişmeden devam 
etmesidir.

 ■ Anladığımız kadarıyla kitaplarla iç içe geçmiş bir 
hayatınız var. Hem okuyor hem yazıyorsunuz. 
Günleriniz nasıl geçiyor? Böyle bir tempo sizi yor-
muyor mu? Zaman zaman bunalmıyor musunuz?

 ● Okuyan, düşünen ve düşündüklerini yazan insan 
için her dakika, her saat, her gün yeni bir başlan-
gıçtır. Bir çalışma biter, yenisi başlar. Bizde yarın 
diye bir şey yoktur. Her yarında bir yarın vardır. 
Onun için günümüzün büyük bir kısmı okumak–
yazmak ve kitapçıları dolaşmakla geçiyor.

Yazmadığım zaman okuyor, bazen de her ikisini 
bir arada götürüyorum. Bunun yanında kütüpha-
nelere de gidiyorum.

Zaman zaman strese girmiyor değilim. Üreten ve 
düşünen insanlar her zaman sancılıdır. Bu sancı 
ve stres, yeni başladığımız bir konuyu bitirme 
çabası, dosyanızın yayınevlerince gündeme 
alınıp–alınmaması yanında, basımına karar veri-
len kitabın matbaadan çıkmasını beklemekten 
de kaynaklanıyor. Bunlar ister istemez beni ve 
her yazarı strese sokar, sokuyor. Bu da işin tuzu 
biberidir. Gülü seven dikenine katlanacaktır...

 ■ Biraz önce yazar olmak isteyenler için söyle-
yeceklerinizin önemli olduğunu söylemiştim. 
Yazarlığın zor ve zahmetli yollarına heveslenen, 
yazar olmak isteyenler için tavsiyeleriniz nelerdir?

 ● Yazar ve yazarlık konusunu yukarıda geniş bir 
şekilde ifadeye çalıştım. Yazarlık her işte olduğu 
gibi bir gönül, aşk ve sabır meselesidir. Aşk 
olmazsa meşk olmaz derler.

Taliplisi az olan bu işe soyunanın gazete, dergi ve 
kitapları çok okumasını, her türlü yayını yakın-
dan takip etmesini, bu işi yılmadan sonuna kadar 
götürmesini ve sabırlı olmasını, kâğıt ve kalemi 
alarak günlük denemeler yapmasını tavsiye 
ediyorum...

 ■ Hocam bu güzel söyleşi için teşekkür ediyor, size 
hayırlı, verimli bir ömür diliyoruz. �
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Kültür
Memleket Gibi Sahaf: Kitabistan
Mustafa İbakorkmaz


Memleket 
Gibi Sahaf: 
Kitabistan
Mustafa Ibakorkmaz

K itap insan hayatı için en ilginç nesnelerden biridir. Hatta insanlık tarihi 
için de öyledir ama bu tarih meselesi bir kenarda dursun. Neden kitabın 

insan hayatında bir yeri vardır ve o yer ilginçtir. İlginçliği şurada, okumak 
denilen eylem başka araçlarla da mümkün olsa da okumak deyince akla ilk 
olarak kitap gelir. Gazete, dergi, dijital mecralar, taşlar, kayalar duvarlar 
değil de kitap okumanın esas kahramanıdır. Ama kitap okumakla bitmez. 
Hem nicelik olarak, hem de nitelik olarak bir bitmeyiştir sözünü ettiğim. 
Okursunuz ve okumadığınız daha çok kitap olduğunu bilirsiniz. Bilmekle 
kalmaz, okumadığınız kitapları görürsünüz. Nerede? Kitapçılarda ve kütüp-
hanelerde. Kitapçıların ve kütüphanelerin kitap okurları için yeri ve önemi 
ayrıdır. Kütüphaneler okurun kitapla baş başa kaldığı, kolay yollardan elde 
edemediği kitaplarla buluştuğu mekândır. Ama kitapçılar kitabın her türünün 
izinin sürüldüğü, yenilerin takip edildiği bir başka mekân. Her iki mekân da 
okur için farklı anlamlar taşır.

Kitabı ilginç bir nesne yapan yanlarından biri de insan için hastalığa 
dönüşebilen bir yanı olması. Hep karşılaşırız, birileri kitap okuma alışkanlığı 
kazanamadığından veya çocuklarına kitap okuma alışkanlığı edindiremedi-
ğinden yakınır. Ama orada bir lahza durmak lazım. Alışkanlık dedik ya, işte 
orada. Çünkü alışkanlık söz konusu. Her alışkanlıkta olduğu gibi kitap söz 
konusu olduğunda da iş bir adım öteye geçebilir. Yani bağımlılık haline gelir. 
Bu da kitapla kurduğumuz ilişkiyi, tıbbi olarak adı konulmuş bir hastalık haline 
getirir. Bibliyomani...

Hayatına kitap girmiş kimileri için okumak bir alışkanlıktır. Kimileri kitap 
okuma bağımlısıdır. Bir de Japonların Tsundoku dedikleri bir durum var. Kitap 
alıp okumama. Okumamakla birlikte kitap almadan duramama ve biriktirme 
alışkanlığı. Her durumda iyi bir okurun ya da kitap biriktiricisinin kişisel bir 
kütüphanesi zaman içerisinde oluşur.

Memleketimizde kitap okurlarının, ya da biriktiricilerinin, şahsi kütüphanesi 
bulunanların en önemli sorunlarından biri yıllar içinde oluşan kütüphanenin 
kaderidir. Kişisel kütüphanenin kaderi, o kütüphanenin sahibinin de kaderidir 

mayan, hayatında kitaba yer olmayanlar 
için sahaflar kitap hurdalığı gibi gözükür. 
Hurdalık gibi bakanlar bir nebze aklı 
selimdir. Bir kısım insanlar da sahaf-
lara kitapların mezarlığı gibi bakar. Bu 
bakış açılarını açıklayacak gerekçeler 
vardır elbette oraya girmeyelim. Ama 
kendi bakış açımı söyleyeyim. Bana 
göre sahaflar kitapların huzurevidir. 
Ömürlerinin son demlerinde büyük 
bir sükûnet içerisinde, kendilerine canı 
gönülden sahip çıkacak, gerçekten kadir 
kıymet bilen ziyaretçilerle buluşulan 
bir huzurevi.

belki. Neden böyle bir noktaya geldik. Çünkü 
kişisel kütüphane sahiplerinin hane halkı 
bundan mustariptir. Hanımlar ve çocuklar 
kitabı sevmezler. Hatta nefret ederler. Bu 
da bir kütüphanenin sahibi vefat eder etmez 
ilk iş olarak kütüphanenin tasfiyesi anlamına 
gelir. Kimi varisler bu kadar kitap işe yarasın 
diye kütüphanelere bağışlamak ister. Kadere 
bakın ki, bunun bile zorlukları vardır. Her 
kütüphane böyle bir bağışı kabul etmeyebilir. 
Bir kısım varis ise haraç mezat, üç kuruşa 
elden çıkarmanın yolunu arar. İşte burada 
devreye sahaflar girer.

Öncelikle şunu söyleyelim. Kitaptan anla-

Hayatına kitap girmiş kimileri için okumak bir 
alışkanlıktır. Kimileri kitap okuma bağımlısıdır. Bir de 
Japonların Tsundoku dedikleri bir durum var. Kitap 
alıp okumama. Okumamakla birlikte kitap almadan 
duramama ve biriktirme alışkanlığı. Her durumda 
iyi bir okurun ya da kitap biriktiricisinin kişisel bir 
kütüphanesi zaman içerisinde oluşur.
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KAYSERI’DE BIR SAHAF: 
KITABISTAN
Daha çocukken kitaba bir illet gibi 

tutulmuşum. Çocukken biriktirdiğim 
harçlıklarla kitap alırdım. Sonra kitap 
almak için harçlık biriktirmeye başladım. 
Benim çocuk olduğum zamanlarda, pazar 
günleri Büyük Sinema’nın önünde kitap 
sergileri açılırdı. Yani pazar günlerine 
mahsus kitap fuarı gibiydi. Ya da seyyar 
sahaflar çarşısı/pazarı kurulurdu. Orada 
ikinci el kitaplar yerlere serilir, romanlar, 
hikâyeler, tarih kitapları, çizgi romanlar 
alınır, satılır, takas edilirdi. Bir kitap 
aldınız diyelim. Okurdunuz ve bir son-
raki Pazar günü bir başka kitapla takas 

edebilirdiniz. Kayseri’nin böyle güzel 
günleri vardı. Sonradan bu amatör uğraşı 
kimileri dükkânlara taşıdı. Onlardan da 
belki ayrı yazılarda bahsetmek gerek. 
Yani zaman içerisinde sahaf dükkânları 
açıldı Kayseri’de.

Kitap okumak benim için boş zaman 
işi değildir. Kitap okumak, kitap okuma 
zamanına mahsustur. Boş zamanlarımda 
kitapçıları ziyaret ederim. Kitapçılar 

kadar sahaflar da benim boş zamanla-
rımı geçirdiğim mekânlardır. İşte bun-
lardan biriyle çarşının ortasında, Şeyh 
İbrahim Tennuri Camii’nin yanında 
karşılaştım günlerden bir gün. Daha ilk 
açıldığı günlerdeydi. Heyecanla ziyaret 
ettim. Kitapları inceledim. O günlerde 
bir devlet kurumundan emekli olan 
Orhan abi işletiyordu. Kitabistan’ın 
ilk müşterilerinden biri oldum. Başta 

kitaplığıyla Kitabistan’da karşılaşmaktı. 
O’nun kitaplarından da epey aldığımı 
hatırlıyorum.

Sonra Kitabistan’ın Hamdi Bey’in 
çocukluk hayali olan bir sahaf olduğunu 
öğrendim. Belki Hamdi Bey bu hayalini 
gerçekleştirirken kendi kütüphanesi-
nin kaderini de değiştirmişti. Çünkü 
Kitabistan’daki kitapların önemli bir 
kısmı O’nun şahsi kütüphanesinden 
intikal etmişti. Bunu öğrendiğimde 
gıpta ettiğimi de söylemeliyim. Çünkü 
kim iyi bir üniversite okuyup geçimini 
temin edebileceği bir meslek varken 
sahaf dükkânı açmak gibi bir çocukluk 
hayalinden vazgeçmez ki? Ben olsam bu 
hayali çocukluğumda bırakırdım belki.

Neyse, gün oldu devran döndü, Kita-
bistan’da bir gençle tanıştım. Batuhan’la. 
Daha üniversitede öğrenciydi. Erciyes 
Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı 
bölümünde okuyordu. Hafta sonları 
da Kitabistan’ın raflarındaki dağınıklığı 
toparlamaya çalışıyor, kitapları türlerine 
göre tasnif etmeye çalışıyordu. Bir gün 
dükkâna girdim, Batuhan uğraşıyordu. Ben 
de hem sohbet ediyor, hem de kitaplara 
bakıyordum. Dinî kitapların bulunduğu 
rafların en alt sırasına bakıyordum. 
Batuhan’a hangi bölümde okuduğunu 

sordum. Söyledi. O sırada baktığım raftan 
sırtında yazı olmayan akademik boy bir 
kitap çekip çıkardım. Baktım, Prof. Dr. 
Ali Sevim’in Selçuklu Ermeni ilişkileri 
adlı kitabı. Batuhan’a bu kitabı gördün 
mü diye sordum. Heyecanla aldı, baktı 
inceledi, abi ben o kadar uğraştım bu 

kitaplarla göremedim, sen nasıl buldun 
dedi. O günkü diyaloğumuzu unutmadım.

Aradan yıllar geçti. Batuhan okulunu 
bitirdi. Kitabistan’da yeniden karşılaştık. 
Batuhan bu kez Kitabistan’ın bu günkü 
işletmecisiydi. Abi dedi, senin bulduğun 
o kitabı ben lisans bitirme tezimde kul-
landım, çok işime yaradı dedi. Duacın 
oldum dedi. Ben de mutlu oldum elbette.

Kitabistan eski ve kurt Kayseri esna-
fının artık yavaş yavaş boşalttığı çarşı 
merkezinde, ticaret hayatının göbe-
ğinde bir vaha gibi okurlarını ağırlıyor. 
Batuhan’ın dededen kalma radyosundan 
yayılan Türk Sanat müziği eşliğinde raf-
lara dalıp gitmenin tadını ancak yaşayan 
bilebilir. Bir de bir avcı gibi raflarda 
hiç olmadık kitaplarla karşılaşmanın 
heyecanıyla o kapıdan girmek var. Kim 
bilir, Batuhan’la muhabbetiniz ilerlerse 
karadut ikramından da nasiplenirsiniz.

Kitabistan, bir ülke ismine benzer 
tabelasıyla çarşıda ayrı bir memleket 
gibi kapısını okurlarına aralıyor. Hatta 
baskısı bitmiş, yazarları, mizanpaj 
ustaları, editörleri, kapak tasarımcıları 
bu dünyadan çoktan ayrılmış kitapları 
bir huzurevi sükûnetiyle ziyaretçilerini 
bekliyor. Bu ülkeye girmek için vize almak 
da gerekmiyor üstelik. �

biraz hainlik ettiğimi söylemeliyim. 
Etrafımdaki kitap meraklılarına hemen 
söylemedim yeni keşfettiğim bu yeri. 
Önce kendim inceledim rafları. Bir avcı 
gibi bütün kitapları tek tek inceledim. 
Almam gerekenleri kaçırmadım. Sonra 
eşe dosta söyledim tabii. Çünkü farklı 
bir sahaf farklı kitaplar demekti. Üstelik 
ilk açıldığı vakitlerde biraz evvel sözünü 
ettiğim türden müteveffa kitap kurtlarının 
dağılmış kütüphaneleri de Kitabistan’da 
yerini almıştı. Benim için iç burkan 
bir anı da rahmetli Emin Akdamar’ın 

Kitap okumak benim 
için boş zaman 
işi değildir. Kitap 
okumak, kitap okuma 
zamanına mahsustur. 
Boş zamanlarımda 
kitapçıları ziyaret 
ederim. Kitapçılar kadar 
sahaflar da benim boş 
zamanlarımı geçirdiğim 
mekânlardır. 

Kitabistan, bir ülke 
ismine benzer tabelasıyla 
çarşıda ayrı bir 
memleket gibi kapısını 
okurlarına aralıyor. 
Hatta baskısı bitmiş, 
yazarları, mizanpaj 
ustaları, editörleri, 
kapak tasarımcıları 
bu dünyadan çoktan 
ayrılmış kitapları bir 
huzurevi sükûnetiyle 
ziyaretçilerini bekliyor. 
Bu ülkeye girmek için 
vize almak da gerekmiyor 
üstelik.

5958

Kü
ltü

r

Kü
ltü

r



Şehrin Yüzleri
Kayseri’den Payitahta Uzanan Bir Mimar Aile: Balyanlar
Önder Kaya


K ayseri bilindiği üzere tarihsel süreçte pek çok kıymetli mimar çıkartmıştır. 
Bunlar arasında Ağırnaslı Koca Sinan ilk akla gelen isim olsa gerek. Osmanlı 

imparatorluğunun son dönemine mimari eserleri ile Balyan ailesi de tıpkı Sinan 
gibi İstanbul’a dört kuşak boyunca damgalarını vuracaklardır.

Balyan ailesinin atalarının Kayseri’nin Derevenk ya da Derevank köyünden 
olduğu sanılmaktadır. Balyan ismi Bali’nin oğulları gibi bir anlam ifade ediyor. 
Ailenin bu soyadını ilk kullanan ismi Krikor Balyan olup, babası Bali Kalfa’dır. 
Öyle anlaşılıyor ki Bağlarbaşı semti, Balyanların İstanbul’a gelmesinden sonra 
onların hayatında özel bir yere sahip olmuş. Her ne kadar aile mensupları 
Beşiktaş ya da Paris gibi çok farkı yerlere gömülmüş olsalar da Balyanlarla 
özdeşleşen mezar yeri Bağlarbaşı Ermeni kabristanı olacaktır. Burada yer 

alan aile mezarlığı 2016’da restore edilerek yeniden ziyarete açıldı.
Balyan ailesine geçmeden önce Osmanlı inşaat sektöründe 

gayrimüslimlerin rolüne kısaca değinmekte fayda var. Bilindiği 

Kayseri’den Payitahta 
Uzanan Bir Mimar Aile:

Önder Kaya

▲ Garabet Balyan

▲ Dolmabahce Sarayı
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üzere bir uç beyliği olarak şekillenen 
Osmanlılar, Bizans toprakları üzerinde 
genişlemiş ve bu sebeple Rum mimar-
lardan önemli ölçüde istifade etmişlerdir. 
Fatih’in İstanbul’u fethettikten sonra 
kendi adını taşıyan bir cami yaptırma 
projesini bir Rum ustaya havale ettiği bazı 
kaynaklarda geçer. Yine onun zamanında 
tesis edilen Hassa Mimarlar Ocağı’nda da 
ilk zamanlardan itibaren sayıları bazen 
artan bazen azalan oranda gayrimüslim 
mimarların varlığı bilinir. Selman Can, 
arşiv kayıtlarından hareketle 16. yüzyılda 
Hassa Mimarlar Ocağı’ndaki gayrimüslim 
mimar sayısının üçü geçmediğini ancak 
17. yüzyılın ilk yarısında bu oranın % 47,5 
olduğunu belirtir. 19. yüzyıl başlarına 
kadar Hassa Mimarlar Ocağı’nda çalışan 
gayrimüslim mimarlar daha ziyade Rum 
kökenlidir. Ancak 1821’de çıkan Rum isyanı 
dengeleri alt üst eder. Devlet kademesinde 
yönetici, tercüman, mimar, sarraf gibi 

üst kademelerde bulunan Rumlar hızla 
tasfiye edilirken bunların yerini Ermeni 
ve Yahudi cemaatlerine mensup simalar 
doldurur. Gayrimüslim topluluklar söz 
konusu olduğunda mimarlık alanında 
da etkin kesim tartışmasız bir şekilde 
Ermeniler olacaktır. Balyanlar da bu 
devrede altın çağlarını yaşarlar.

Balyanları ilginç hatta belki de Osmanlı 
mimari tarihi açısından biricik kılan 
özelliklerin başında dört kuşak boyunca 
İstanbul’daki emperyal yapılara attıkları 
imza gelir. Bu durum bir usta çırak ilişkisi 
şeklinde ilerlemiştir. Ailenin ilk önemli 
simaları olan Bali Kalfa, Krikor Balyan ve 
Garabet Balyan geleneksel mimari yapı 
etkisinde işler ortaya koyarken, Garabet 
Balyan imparatorluğun değişen yapısı-
nın farkına vararak çocuklarını Paris’te 
mimari tahsiline gönderir. Böylelikle 
ailenin mimari geleneğinde bir tazelen-
meye, bir canlanmaya yol açar. Balyanlar 
birkaç kilise ve ikametgah dışında daha 
ziyade saray, kışla, cami, su bendi gibi 
devlet yapıları alanında uzmanlaşmış bir 
ailedir. Binlerce işçiden oluşan büyük 
şantiyeler onların kontrolünde işlemiştir. 
Öte yandan Osmanlı arşivinde yaptığı 
çalışmalar neticesinde bir eser neşreden 
Selman Can, Balyan ailesinin sanılanın 
aksine pek çok yapının mimarı değil 
müteahhidi olduğunu ifade eder. Onun 
aktarımına göre imparatorluğun maddi 
açıdan darboğaza girmesi neticesinde 
büyük kamusal yapıların inşası devlet için 
büyük sorun teşkil eder olmuştur. Bunun 
sonucunda yapılması planlanan binalar 
için ihaleler açılmaya başlanmıştır. Bu 
anlamda devlete en uygun teklifi veren 
başka bir deyişle en az maliyet çıkartan 
müteahhid, söz konusu binanın yapımını 
üslenmiştir.

Ailenin ilk büyük mimarı Krikor Amira 
Balyan’dır. Amira lakabı Ermeni cemaati 
içinde önde gelen ailelere verilen bir 
isimdir. Bu lakabı taşıyan ailelerin önemli 
bir kısmı Eğin’den bir kısmı da Van ya da 
Kayseri gibi şehirlerden gelen sarraf ya 

da zanaatkar insanlardır. Krikor Amira, 
Bali Kalfa’nın oğludur. Bali Kalfa’nın 
mezarı Bağlarbaşı Ermeni mezarlığın-
dadır. Krikor Amira elde ettiği nüfuz ve 
başarı sayesinde hem Gregoryen Ermeni 
cemaatinin hayır işlerinde aktif olarak 
yer almış hem de Gregoryen ve Katolik 
Ermeniler arasında çıkan anlaşmazlıklarda 
hakem rolü oynamıştır. Ermeni cemaa-
tinin en yoğun olduğu bölgelerden biri 
olan Üsküdar–Bağlarbaşı’nda yaşayan 
Krikor Balyan’ın büyük bir bağı vardı. 
Zaten semt de adını burada uzayıp giden 
bağlardan alırdı. Krikor Balyan bağının 
bir köşesinde bülbül beslerdi. Bazı kay-
naklarda Bağlarbaşı’ndan Üsküdar’a inen 
yol üzerinde yer alan Bülbülderesi’nin 
adının Krikor Kalfa’nın yetiştirdiği bu 
kuşlardan geldiği kayıtlıdır.

Balyan ailesinin atalarının Kayseri’nin Derevenk ya 
da Derevank köyünden olduğu sanılmaktadır. Balyan 
ismi Bali’nin oğulları gibi bir anlam ifade ediyor. 
Ailenin bu soyadını ilk kullanan ismi Krikor Balyan 
olup, babası Bali Kalfa’dır. 

▲ Sarkis Bey Balyan

▲ Çırağan Sarayı

▲ Dolmabahçe Sarayı 6362
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Krikor Kalfa’nın en verimli zamanı 
III. Selim ve II. Mahmud’un iktidar yıl-
larına rastlar. Bu dönemler Osmanlı’da 
askeri alanda modernleşmenin hayata 
geçirildiği devrelerdir. Krikor Balyan’ın 
yapımını üstlendiği Selimiye ve Davutpaşa 
kışlaları Nizam–ı Cedid askeri için inşa 
olunan abide yapılardandır. Yine Sultan 
II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldır-
dıktan sonra biraz da kendisine destek 
veren Topçu Ocağı’nı taltif etmek için 
Tophane semtinde yaptırttığı Nusretiye 
Camii’nin de mimarı bir rivayete göre odur. 
Ancak Selman Can söz konusu yapının 
Başmimar Mehmet Rasim Ağa’nın eseri 
olduğunu, Krikor Balyan’ın ise bu sırada 
Kayseri’de sürgünde olduğunu belirtir. 
Yeri gelmişken hemen belirteyim ki Krikor 
Balyan II. Mahmud zamanında Gregoryen 
ve Katolik Ermeniler arasında yaşanan 
çatışma sırasında bir takım ithamlarla 
karşı karşıya kalmış ve memleketi olan 
Kayseri’ye sürülmüştü. Burada bir süre 
kalan Krikor Kalfa, Ermeni cemaatinin 
padişah nezdindeki en makbul ismi olan 
Kazaz Artin Amira’dan yardım ister. Bunun 
üzerine Kazaz Artin, Krikor kalfadan 
kendisine Kayseri’den padişahın ağzına 
layık pastırma göndermesini ister. Sulta-
nın keyifli bir anını kollayan Kazaz Artin, 
Kayseri’den gelen pastırmayı padişaha 
takdim eder. II. Mahmud’un pastırmanın 
lezzetinden pek memnun kalması ve 
nereden geldiğini sorması üzerine fırsatı 
kaçırmayarak Krikor Amira için şefaatte 
bulunur. Padişah da dönmesine müsaade 
eder. Hatta Sultan mukabil bir latifede 
bulunarak: “Fare avlamak için bir parça 
pastırma kullanıldığını bilirim, fakat 
pastırma ile adam kurtarılabileceğine 
ilk kez şahit oldum” der.

Suyolları konusunda da çalışmaları 
olan Krikor Balyan, Bahçeköy’deki Valide 
ve Topuzlu bentlerinin yapımında rol 
almıştır. Tarihi, III. Ahmet zamanına kadar 
uzanan Aynalıkavak kasrını da yeniden 
inşa etmiştir. Kardeşi Senekerim Balyan 
da önemli bir mimar olmakla birlikte 
ağabeyinin gölgesinde kalacaktır. Ona 

atfedilen en önemli yapı Bayezid yangın 
kulesidir. Ancak Selman Can bu yapının 
mimarının son başmimarlardan Seyyit 
Abdülhalim Efendi olduğunu söyler.

Oğlu Sarkis ile birlikte belki de 
ailenin en önemli iki mimarından biri 

olan Garabet Balyan’ın mimari saha-
sında sivrilmesi görece kolay olmuştur. 
Babasının bıraktığı olumlu hatıranın 
yanı sıra Ermeni cemaatinin önde gelen 
simalarından olan ve II. Mahmud’un 
sırdaşı olarak da bilinen Kazaz Artin 
Amira da kendisine kol kanat germiştir. 
Öte yandan eniştesi Ohannes Amira 
Serveryan da ona mimari projelerinde 
destek olmuştur. Garabet Balyan’ın on 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan 
Nigoğos, Agop, Simon ve Sarkis beyler 
babalarının izinden gitmişlerdir. Garabet 
Balyan da dahil olmak üzere o vakte 
kadar tüm Balyanlar alaylı olarak, yani 
usta çırak ilişkisi içinde yetişmişlerken, 
Garabet Balyan çocuklarını Avrupa’ya 
mimari tahsiline gönderecek, dönüş-
lerinde de onlarla ortak projelere imza 
atacaktır. Yani çocukları bu işin önce 
mektebini okuyacak sonrasında da 
babalarının yanında staj yapma imkanı 
yakalayacaklardır. Garabet Balyan’la 
özdeşleşen Dolmabahçe Sarayı böylesi 
bir ortak çalışmanın ürünüdür. Saray 
büyük ölçüde Garabet Bey’in elinden 
çıkmış olsa da Muayede Salonu ve iki 
saltanat kapısı oğlu Nigoğos Bey’in ese-
ridir. Garabet Balyan Dolmabahçe sarayı 
dışında altı saraya daha imza atmıştır 
ki bunlar arasında Çırağan Sarayı ve 
bugün Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 
hizmet veren Fındıklı Çifte Saraylar 
ilk akla gelenlerdir. Babası gibi kışla 
yapımına da devam eden Garabet Kalfa; 
Gümüşsuyu, Kuleli ve Şişli’deki Harbiye 
binalarının yapımını üstlenecektir. Sultan 
Abdülmecid’in annesi Bezmialem Valide 
Sultan, Dolmabahçe camiinin yapımını 
bu usta mimara havale edecektir. Garabet 
Balyan’ın uzmanlaştığı bir diğer alan 
ise fabrika inşasıdır. Bilindiği üzere II. 
Mahmud dönemi o vakte kadar görül-
medik bir fabrikalaşma faaliyetine sahne 
olur. Bu süreçte Garabet Bey tarafından 
İzmit çulhahanesi, Hereke dokuma fabri-
kası, Bakırköy bez fabrikası, Beykoz deri 
fabrikası hayata geçirilecektir. Garabet 
Balyan kendi cemaati için de pek çok 

yapıya imza atacaktır ki bunlar arasında 
ilk akla gelenler Yedikule Surp Pırgiç 
Hastanesi, Beşiktaş Surp Asdvadzadzin 
Kilisesi, Kuruçeşme Surp Haç Kilisesi 
ve Beyoğlu Balıkpazarı’ndaki Üç Horan 
kilisesidir.

Yukarıda da belirttiğim üzere Garabet 
Bey’in dört oğlu mimarlık sahasında 
faaliyet gösterdi. Bunlar içinde en faali 
Sarkis Balyan’dı. 1843’te kardeşi Nigoğos ile 
birlikte Paris’e mimarlık eğitimine giden 
Sarkis Bey 1855’te eğitimini tamamlaya-
rak İstanbul’a döner. Fransa’da kaldığı 
süre içinde kendini resimden, musikiye 
kadar pek çok alanda geliştirir. Nitekim 
yakın dostları arasında yer alan Ermeni 
kökenli Rus ressam Ayvazovsky ile olan 
dostluğu buna delildir. Ünlü ressamı 
şimdilerde Galatasaray Adası olarak 
bilinen ancak o zamanlar kendi mülki-
yetinde olduğu için Balyan adası denilen 
Kuruçeşme açıklarındaki adada yer alan 
evinde misafir etmiştir. Çalışmalarında 
kardeşlerinden de yoğun destek almıştır. 
Nitekim kardeşlerden Simon ve Agop 
Beyler daha çok Balyan atölyesinde 
görev yapmışlar bu sebeple de perde 
arkasında kalan isimler olmuşlardır. 

Sarkis Bey ise şantiyede görev alan ve 
uygulamayı hayata geçiren kişi olarak 
mimari çevrelerde ünlenmiştir. Ona mâl 
edilen bazı eserler şunlardır: Beylerbeyi, 
Çırağan ve Kandilli’deki Adile Sultan 
sarayları, Yıldız Sarayı’ndaki Büyük 
Mabeyn köşkü, Şale köşkü, Çit kasrı, 
Maslak kasrı, Zincirlikuyu kasrı, Maçka 
Silahhanesi ve karakolu, Galatasaray 
Lisesi, Aksaray’daki Pertevniyal Valide 
Camii. Bu arada babasının inşa ettiği 
Beşiktaş Surp Asdvadzadzin kilisesinin 
hemen yanına erken yaşta kaybettiği eşi 
Makruhi Hanım adına Makruhyan adıyla 
bir de okul yaptıracaktır. Hiç çocuğu 
olmayan Sarkis Bey erken vakitte kay-
bettiği eşinin tesellisini de bu okulda arar. 
Kuruçeşme’deki Balyan adasında hayata 
gözlerini yumduktan sonra Bağlarbaşı 
Ermeni mezarlığına babasının yanına 
defnedilir.

Ailenin son önemli ismi ise Nigoğos 
Bey Balyan’dır. O da kardeşleri gibi Paris’te 
eğitim görmüş ve İstanbul’a döndükten 
sonra babasının inşaat faaliyetlerinde 
görev almıştır. Yukarıda da belirttiğim 
üzere babası ile birlikte Dolmabahçe 
Sarayı’nın bazı bölümlerini inşa ettiği 

gibi ayrıca Ortaköy Camii, Mecidiye, 
Ihlamur, Göksu kasırları ile birlikte Dol-
mabahçe ve Tophane saat kulelerini inşa 
etmiştir. Levon Balyan’ın da mimarlıkla 
iştigal ettiği biliniyor. Ondan sonra aile, 
tümüyle bu sahadan çekilecektir.

Görüldüğü üzere Kayseri’den yola 
çıkarak İstanbul’a gelen Balyanlar şehrin 
çehresinin değişmesinde önemli rol 
oynamışlar, 18. ve 19. yüzyıl İstanbul 
siluetinde yer alan pek çok yapıya imza 
atmışlardır. İstanbul başlı başına marka 
olan bir şehir. Onun marka değerini yük-
selten pek çok anıt eserde Balyanların 
büyük etkisinin olduğu ise tartışmasız 
bir gerçek. �
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▲ Garabet Balyan’ın Beşiktaş 
Ermeni Kilisesi’ndeki büstü

Kayseri’den yola çıkarak 
İstanbul’a gelen Balyanlar 
şehrin çehresinin 
değişmesinde önemli 
rol oynamışlar, 18. ve 19. 
yüzyıl İstanbul siluetinde 
yer alan pek çok yapıya 
imza atmışlardır. 
İstanbul başlı başına 
marka olan bir şehir. 
Onun marka değerini 
yükselten pek çok anıt 
eserde Balyanların büyük 
etkisinin olduğu ise 
tartışmasız bir gerçek.

▲ Balyan Ailesi’nin mezar taşları
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Şehir ve Hafıza
Uğur Aydın
Alper Asım


F otoğraf bir yansıtma biçimi olduğu kadar bir yansıtma 
aracıdır da. Bazen kelimelerle, türkülerle anlatamadığımız 

bir şeyi fotoğrafla daha iyi anlatırız. Çünkü fotoğraf bir anlamın 
surete bürünmüş halidir. Dolayısıyla anlamı suret haline en 
eşsiz biçimde fotoğraf ile taşıyabiliriz. İbni Arabi’nin “mana 
görünmek için suret ister” sözü ruhun bedenleşmesini ifade 
eder. Bu fotoğraf bağlamında tam da bizim aradığımız manayı 
fotoğraf aracılığıyla yansıtmaya benzer. Sonuçta bizler de 
fotoğraf vasıtasıyla bir anlamı, bir oluşu, bir özü müşahhas 
hale getiririz.

Fotoğrafçının bakış açısı insani olduğu zaman söz konusu 
anlamın aktarılmaması imkânsızdır. Elindeki aracın tutsağı 
olmayan, nazarını bir vizöre ve lensin sınırlarına indirgemeyen 
fotoğrafçı baktığını elbette daha iyi görecektir. Bu durumda 
fotoğraf makinesi sadece bir araçtır ve taşıyıcılık görevi yapa-

Alper Asım

Uğur 
  Aydın

Kayseriyi 
Fotoğraflayanlar 
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▲ Sultan Sazlığı ▲ Yılkı Atları ve Erciyes

▲ Şahruh Köprüsü

caktır. Bu anlamda fotoğrafçı mananın 
hamalı, hakikatin taşıyıcısıdır.

Emeği ve alın terini fotoğraflamak ise 
ayrı bir insani hassasiyet ister. Sosyal ve 
tarihî sorumluluk ister. İçinde yaşadığı 
zaman ve mekânla, düzenle ilgili insani 
bir bilinç ister… Bu anlamda belki de 
emeğin ve alın terinin tarihi fotoğraflarla 
yapılabilir. Hatta öyle ki bu tür çalış-
malarda emekçinin halinden, terinden, 
ifadesinden hakikati veya sömürüyü ayırt 
edebilirsiniz. Ama yine de karanlığa ve 
kasvete düşen ışık umuttur.

Fotoğraflarda aradığımız sükut ve 
sessizlik. Bir fotoğrafçı yansıttığı ile 
güçlü ve anlamlıdır. Issızlığı yansıtır kimi 
fotoğraflar. Yalnızlığı ve sessizliği yansıtır.

Belki de fotoğrafı videodan ayıran 

Modern hayatla birlikte 
yalnızlaşan tabiat ve 
insan fotoğrafçının 
düşünsel sığınağıdır. 
Bulut, yağmur, kar tanesi, 
dağ, ağaçlar ve hatta 
orman bile yalnızdır.
Şehirlerde yağmur 
kayboluyor, kar anlamsız. 
Artık en sıradan tabiat 
olayları bile iletişim 
vasıtaları aracılığı ile 
“dehşet” bağlamında 
sunuluyor.
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▲ Ali Saip Sokağı

⊲ Camii Kebir Şadırvanı

▲ Germir

şey sessizliği yansıtmadaki eşsizliğidir. 
Bu nedenle bir kalabalığın fotoğrafını 
çekerken bile sessizliği yansıtabilirsiniz. 
Ancak burada fotoğrafı çekenin sessizliği 
duyamasa da görmesi gerekir. Çünkü 
sessizlik fotoğrafla birlikte artık görülür 
bir durum.

Modern hayatla birlikte yalnızlaşan 

tabiat ve insan fotoğrafçının düşünsel 
sığınağıdır. Bulut, yağmur, kar tanesi, 
dağ, ağaçlar ve hatta orman bile yal-
nızdır. Şehirlerde yağmur kayboluyor, 
kar anlamsız. Artık en sıradan tabiat 
olayları bile iletişim vasıtaları aracılığı ile 

“dehşet” bağlamında sunuluyor. Bunun 
için de şehirlere yağmur yağmıyor. Ya 

da diğer deyimle yağan yağmur değil 
bir çeşit ıslanmamıza yarayan sudur. 
Çünkü yağmur sessiz ve yalnız, bulut 
sessiz ve yalnız, dağlar sessiz ve yalnız. 
Ve en önemlisi modern şehirde insan 
sessiz ve yalnız.

Şehirlerde gürültüden bunalan yalnız 
insan, türkülerini de dağlarda bulutlara 

söylüyor. Hüzünlerini ve bekleyişlerini 
burada anlamlandırıyor. Fotoğrafçı açı-
sından bu anlar ise yalnızlığın, ıssızlığın 
ve sessizliğin somutlaştırılmasıdır. Yalnız 
olan yalnızlığa, ıssız olan sessizliğe gidiyor.

Uğur Aydın bu bağlamda fotoğraflıyor 
Kayseri’yi… Bazen bir köyünde, bazen 
Erciyes’in yamacında, bazen Yılkı atla- 71
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▼ Hacılar

▲ Sultan Hanı

rının peşinde ve bazen de bir bulutun izinde… Çünkü o biliyor ki bir suretin peşinde 
dolaşmak aynı zamanda bir ismin, bir nefesin peşinde dolaşmaktır. Suret nefes ve isim 
olmadan anlamsızdır. Kadraja sığdırdığımız aslında yalnızlığımız da dahil, hislerimiz 
ve içimizden yansıttıklarımızdır. Taş sokaklarda ve taş duvarlarda aradığımız bu 
anlamda sadece geçmişimiz değil kendimiz değil miyiz? İçimizdeki renkleri Anadolu’da 
aramaktır belki de yaptığımız. Elimizde fotoğraf makinemizle o renklerin arkasındaki 
hakikati anlamaya çalışmaktır. Uğur Aydın da Kayseri’nin renklerini içindeki renklerle 
harmanlayıp fotoğraf makinesine aktaranlardandır. Anadolu’nun Renkleri, Yılkıların 
Senfonisi, Kırsalın Renkleri, Kırsalda Kadın ve Çocuk olmak, Turizmin Yapı Taşları 
onun bu kaygı ve telaşının en somut göstergeleri. �
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BÜSAM-Akademi
Bir Dünyanın Eşiğinde
Fatma Attila


Y ıldızlarla konuşan zeytin ağacı, taşını 
tanımadığımız mezarlarda üstü altı 

belirsiz binbir öğeli dağınıklık düzeni, 
susuz sarnıçlara çarparak birbirinden 
geçen unutulmuş tüneller ve sabre-
dersek eğer bize de kulak verecek olan 
tarihin alnacı, kelimelerle yükseltilen 
bir tapınak, kendine yeni yollar arayan 
düşüncenin eşsiz özgürlüğü, semasını 

öven ve ırmaklarda ayaklarını neşeyle 
yıkayan bilge dağlar, cenneti savunanların 
başvurduğu ölümlü hem ölümsüz şehir; 
Zeus Sunağı’nın olduğu yerde artık orada 
olmayan mabet sütunlarına yaslanırken, 
bir mabedin ya da hafızanın parçalanmış 
taşları, bir ölü gibi kalışları, bizi uyarır 
ve tarih tarihe akar.

Bir yer vatan sayılır mı?
Sığınmadıkça oraya
Yaşanmışlığın kederi.
Kemal Sayar

İnsan ölüme doğru varlıktır.
M. Heidegger

Bir
Dünyanın
Eşiğinde
Fatma Attila
Şehir Akademi’de Öğrenci

Mekân bir topluluğu oluşturan ilk 
etken değildir. Toprak parçasını şehir 
yapan zamandır, tarihtir. Ölüler kurar 
şehri. Kabilenin lideri, atası, rahibi ölünce 
gömdükleri yeri unutamazlar, yaşlıları 
aynı yere gömmeye başlayıp gömdükleri 
yerden ayrılamazlar. Atalar ve onların 
ruhlarıyla bağlantı kurma isteği, ayrı-
lamama nedeni; yasalar, ataların yasası 

olarak aktarılır. Şehrin belleğini oluşturan 
hafıza mezarlıkla şekillenir ve ölüler taşla 
sabitlenir böylece ata/yasa zamanın yok 
edemeyeceği somut varlıklar haline gelir. 
Başlangıçta Polis (şehir) ve Akropol 
sözcükleri aynı anlamdaydı. Kopernik 
Devrimi öncesi kozmoloji anlayışında 
gök; ezeli, kalıcı olanı temsil ederken 
yer; değişimi, nakıs olanı temsil eder. Bu 

durumda ölümlü olan yerde, ölümsüz 
olan göktedir. Tapınak ise gökyüzüne 
ait minyatür gibidir. En yüksekte, en 
abidevi. Manastırlar dağa yapılır. Çin, 
Maya tapınaklarının binlerce basamağı 
vardır, tıpkı bunun gibi Antik Yunan’da 
da mabetler en yüksekte, tepelerdedir. 
Tanrısal adamlar onların yeri de Tanrıya 
en yakın oldukları yerde yani Akropoldedir.

Şehir Akademi bünyesindeki Şehir 
Okumaları Atöylesi’nin uygulamalı ders 
olarak gerçekleştirdiği Antik Kentler 
gezisi ile ilgili Atölye öğrencimiz Fatma 
Attila’nın yazısı, Varlık, Bilgi, Değer, 
Zaman, Mekan ve Siyaset kavramsal 
çerçevesi ile başlayan zihin ve anlayış 
yolculuğunun somut göstergesi olması 
bakımından dikkat çekici bir yazı. Varlığın 
hakikatini anlayan bir insanın, oradan 
elde ettiği bilgi ve değer yargıları ile 
içinde bulunduğu zaman ve mekanı nasıl 
algıladığının/anladığının ve zamana ve 
mekana nasıl baktığının göstergesi olan 
bu yazıyı umutla takdim ederiz…
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi BÜSAM 
bünyesinde birçok kültürel etkinliğe imza 
atıyor. Bu etkinliklerden biri de Şehir 
Akademi. Şehir Akademi üç dönemdir 
Kayseri’de adeta bir fikir fırtınası estiri-
yor. Konferanslar, Paneller, Seminerler, 
Atölyeler... Bu atölyelerden biri de Şehir 
Okumaları atölyesi. BÜSAM genel 
koordinatörü Yusuf Yerli hocamızın 
yürüttüğü bir atölye. Bu atölyenin bir 
dersi de Antik Kentler üzerine. Dersi 
mekânında yapmak, somut göstergeler 
üzerinden bir şehir okuması gerçekleş-
tirmek temel amaç. Selçuklu Okumaları 
atölyesi ve Görsel Düşünme atölyesi 
öğrencilerinden devamlılık bakımından 
ilk üçe giren öğrencilerin de katıldıkları 
bir Antik Kent dersi için 36 kişi bir pazar 
gecesi yola çıkıyoruz. Kafile başkanımız 
Mustafa İbakorkmaz. Her mola son-
rası birkaç kez bizleri sayarak, yaptığı 
sayımın sağlamasını yaparak büyük 
bir sabır ve sükunet abidesi olduğunu 
ispat eden bir ağabeyimiz. Yusuf Yerli 
ve Dursun Çiçek hocalarımız bizimle 
birlikte. Bölgeyi ve antik kentleri iyi 
bilen rehberimiz Selda Hanım bizlerin 
meraklı bakışları ve sorgulayıcı soruları 

yer olduğu için sahnenin tam karşısına 
ya tanrı onuruna sunak eklenirdi ya 
da Bergama’da olduğu gibi tiyatronun 
yanına bir tapınak yapılırdı. Kentin 
oluşumunda kalıcılık kadar sürekliliğe 
de ihtiyaç olduğu için agora kentin aşağı 
bölümünün merkezidir. Sadece pazar 
yeri değil kentin bir bölümünün görkem 
simgesi olarak kent merkezidir. Siyasal, 
ticari ya da toplumsal işler için agorada 
toplanılırdı. Agoradan sonra ise Demeter 
kutsal alanına geçtik. Mitolojide tarımın, 
bereketin, anne sevgisinin tanrıçası 
Demeter adına yapılmıştır.

Dönüş yolunda grubumuzla anın 
derinliği içerisinde toplanıp fotoğraflar 
çekiliyoruz. Yaratılan zamana bıraktığı-
mız iz. Zamanlı hem sonsuz anların iç 
içeriğine bıraktığımız hayret. Dağları 
görebildiğimiz yerde küçük bir çay bah-
çesinde dinlenip Bergama Asklepionuna 
yol alıyoruz. M.Ö. 4 yüzyılda inşa edilmiş 
Akslepion 900 yıl boyunca dünyanın çeşitli 
yerlerinden gelen hastalar için tedavi 
merkezi olmuştur. Şifalı su, temiz hava, 
sıcak soğuk çamur banyoları, diyet kürleri, 
hacamat haricinde telkin, eğlence, müzik 
ile de tedavinin yapıldığı Asklepion’u 
yine rehberimizden dinliyoruz. Sağlık 
Tanrısı Asklepios, doğada büyüdüğü için 
bitkileri çok iyi bilirmiş, insan sağlığına 
hangisinin iyi geldiğini de. Her ne kadar 
tecrübesiyle insanların hastalıklarına 
derman olsa da asıl amacı ölüleri tekrar 
canlandırmakmış. Bunun sırrını Gorgon-
ların öldürme anından sonra temiz kanı 
alarak keşfetmiş. Ölülerin diriltilmesi 
baş tanrı Zeus’un huzurunu kaçırmış 
ve yıldırımlardan birini Asklepios’a 
göndererek onu öldürmüş. Asklepion’un 
ölümünün ardından elinde tuttuğu reçete 
toprağa karışmış ve yağan yağmurlarla 
burada her derde deva sarımsak meydana 
gelmiş. Günümüzde hala yabani sarımsak 
burada yetişmekteymiş. Hem hekim hem 
kimyacı Galen yine Bergama’da bitkiler 
ve birkaç maddeyi karıştırarak ilaç yapan 
ilk hekimdir. Hastalığın temelindeki 
zihinsel etmenleri de keşfeden hekimler 

telkinle de hastalarını desteklemişlerdir. 
Hipokrat’ın “Öncelikle zarar verme” 
şeklinde başlayan yemini hala doktorların 
mesleklerine başlamadan önce verdikleri 
sözdür. Rehberimizden öğrendiğimize 
göre Asklepion’a girişte hastanenin 
prestijinden dolayı hiçbir zaman hamile 
ve ölümcül hastalığı olanlar alınmazmış. 
Kapıların üzerinde “Tanrıların kutsiyeti 
için Asklepion’a ölüm girmesi yasaktır” 
yazısı bulunurmuş. Kapıdan geçen 
hastalar yaklaşık bir kilometrelik Via 
Tecla yolunu yürür ve yolun sonunda 
rahip hekimlerce karşılanırlarmış, ilk 
tanıyı anıtsal kapı ‘’Propylon’’da yapıp 
eğer tedavi mümkün değilse içeriye 
almazlarmış. Galen’in hekimlik yaptığı 
dönemde bir hasta kutsal yoldan geçi-
rilip uyku odasına alınmış, birkaç gün 

sonra titremeler ve kusmalar görülünce 
zehirlendiği anlaşılmış. Ancak tedavi için 
geç kalınmış. Asklepion alanının kutsal-
lığından dolayı dışarı çıkarılmış. Hasta 
bırakıldığı ağaçlık yerde kıvranırken aynı 
kâseden süte kusan iki yılan görmüş. Hasta 
acısını dindirmek için kâsede bulunan 
zehri içmiş. Ardından uyuyakalmış. Onu 
bulduklarında yaşadığını fark etmişler ve 
Galen zehirlenmeye panzehir bulunduğu 
için hastayı kucaklamış ve anısına sağlığın 
tedavinin simgesi olarak aynı kaptan su 

içen iki yılan sütunu dikmiş. İç kısımdaki 
uyku odaları ile tedavi binasını bağlayan 
yeraltı geçidi “Kryptoporiktus” üzerinden 
damlayan kutsal su ise hastalara mistik 
bir deneyim yaşatırmış. Uyku odalarına 
alınan hasta rüyasında gördüklerini 
hekime anlatır ve hekimlerin yorumuyla 
tedavi şekli belirlenirmiş. Antik Tiyatro 
da 3500 kişilik kapasitesi ile hastalara iyi 
gelecek müzik ve dans gösterileri düzen-
lenirmiş. Elemin asude bir halde temaşa 
edildiği bahçe Asklepion. Hastalıktan 
idraki bürüyen kabuğun katmanlarına 
sürülen kekre bir iksir. Kutsal yoldan 
geri dönerek İzmir’e hareket ediyoruz.

Yolda hocalarımızın anlattığı türkü 
hikâyeleri, şiirler, anılar ile tabiatın sen-
fonisi anlama kanatlar bahşeden bir dil 
oldu. İzmir’e ulaştıktan sonra otelimizde 

biraz dinlenip Torbalı’ya akşam yemeği 
için uzun bir yol gidiyoruz. İmge, kavram, 
anlam ve arayış esaslı bir boşlukla yan-
kılanan insanın kadim macerası. Bilinci 
dinliyoruz varoluşun oluklarında eriyen 
ve akan bir dere misali, ezgisini geceye 
mırıldanan.

İkinci günümüzde İzmir Alsancak 
mevkiindeki otelimizde kahvaltımızı 
yapıp Kordon’da sabah gezimizi de 
tamamladıktan sonra bir yandan ekiple 
birlikte Efes için yola revan oluyorken 

üzerine Mitoloji-Masal- Menkıbe karışımı 
anlatılarla Antik kentleri ve kültürlerini 
bize aktarmaya çalışıyor.

Gezimizin ilk durağı Bergama Akro-
polü. Bu mekân Eksi Tunç Çağından, 
Helenistik dönemin sonuna kadar tarihin 
tüm evrelerini yansıtacak niteliktedir. Ber-
gama’nın göçebe halkın geçtiği güzergâh 
ile Roma’ya bağlı küçük Asya’nın başkenti 
olmak arasındaki panoramasına tanıklık 
ediyoruz bu mekânda. Akropolün en üst 
noktasında Kralların sarayları ve tapınak-
lar bulunur. Kentin geriye kalan bölümü 
Akropolün yamaçlarında kümelenir ve 
Madra Dağları’ndan gelen 3 vadi 2 tepe 
aşarak Bergama’ya ulaşan su basınçlı 
yollarla yukarı çıkarılırdı. Gemilerle 
gelenlerin uzaktan gördüklerinde bile 
hayran oldukları Trian Tapınağı ile zekâ 
ve barış tanrıçası Athena Tapınağı’nın 
kalan parçaları karanlıkta kalan yanını 
zihnimizde tamamlatan birer reng-i 
esrar. Tabiata ve tarihe mutlu bir benlikle 
bakarken rehberimiz bize 2. Eumenes 
zamanında kurulan kütüphaneyi anlatıyor. 
Kütüphanedeki kitap sayısının 200 bini 
geçmesi üzerine İskenderiye Kütüphane-
si’nin unvanının tehlikeye gireceğinden 

korkan Mısır Krallığı o dönemin kâğıdı 
olan papirüs gönderimini bırakmış ve 
Bergamalılar hayvan derisini kurutarak 
parşömeni keşfetmiş. Bu husumet M.Ö. 
41 yılında Marcus Antonius’un Mısır 
Kraliçesi Kleopatra’ya kütüphanenin 
hediye edilmesiyle bitmiş. Hayvanı 
Natık olan varlığın, öznenin gözüyle, 
kendine ve nesneye bakması halidir 
düşünce. Mahiyetini gerçekleştiren bir 
uygarlığın ritminde çoğalmak. Bir gök 
atlası bulmak. Tüm bunların heyecanı 
ile Antik Tiyatroya gidiyoruz. 10 bin kişi 
kapasitesinde, 3 ayrı bölüm ve Dionysos 
Tapınağı. Dionysos yaşamıyla, tanrısal 
coşkusu ile öyle etkilemiştir ki klasik 
çağlar kültürünü, tiyatronun doğuşuna 
neden olmuştur. Şarap tanrısıdır Dionysos. 
Şarabı içenler sarhoşluk ve coşku hali ile 
kendilerinde de görürler tanrısal gücü. 
Dionysos’a şarap eşliğinde teke kurban 
edilirdi. Kurban sırasında ise dinsel bir 
ezgi ile Tragodia “teke şarkısı” Fransızca 
ile dilimize geçen Trajedi, Rahipler çeşitli 
kılıklara girerek tanrıyla ilgili konuları 
canlandırırlardı. Bu oyunların oynandığı 
yer tiyatronun yapısını oluşturur. Tiyatro 
temelde Dionysos bayramının kutlandığı 77
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Cilalı Taş Devrinde Çukuriçi Hüyük’te 
başlayan yaşam bu kitabın önce alfabe 
biçimiydi. Düşünce öbeği birikimiydi. 
Bronz Çağı’nın sonuna kadar Ayasuluk 
Tepesi’nde şehir sözcüklere geçilen, 
hecelerin bir araya geldiği ilk cümledir. 
Helenistik Dönemdeki Efes ise simgele-
rin iç içe geçtiği, Androkios efsanesinin, 
gözlerine bakanı taşa çeviren yılan saçlı 
Medusa’nın hem geometri hem imge 
yasası ile devinim kazandığı bir kitaptır. 
En iyi dönemini Büyük İskender’in Asya 
seferine çıktıktan sonra yaşayan Efes, 
Roma’nın da mega kentlerinden olmuş 
ve nüfusu 200 bine kadar çıkmıştır.

Efes harabelerinin kalıntılarının 
çoğu Roma dönemine aittir. Kente ilk 
girişte Mil Taşları ile karşılaşıyoruz. 
Rehberimizden öğrendiğimize göre bu 

taşlar şehre gelen insanların yollarını 
ve yönlerini bulmaları için kullanılırmış. 
Üzerine imparatorun adı kazınır ve iyi 
görünebilmesi için kırmızıya boyanırmış. 
Asya’nın en önemli limanlarından olan 
Efes limanı ile şehir merkezini birbirine 
bağlayan 530 metre uzunluğundaki Liman 
Caddesi sonunda bulunan M.Ö. 2. yüzyılda 
inşa edilen Antik Tiyatro dönemin en 
büyük tiyatrosu. Efes halkının toplantı 
merkezi, atletik yarışmaları, sahne ve 
gladyatör gösterilerinin düzenlendiği 
arena. Tiyatro 3 katlı ve 25 bin kişi kapasi-
tesinde ve izleyici alanı 215 derecelik açıya 
sahip. Tiyatro ile Celsus Kütüphanesi’ni 
bağlayan Mermer Cadde arabaların 
geçtiği yol olsa da, insanların geçebil-
meleri için yol kenarında yüksekçe bir 
kaldırımı bulunur. Yolun sonundaki M.S. 

100 yılında yapılan Celsus Kütüphanesi 
3 giriş kapısı ve kapıların üzerine gelecek 
şekilde 3 penceresi olan kütüphane de 12 
bin kitap ile İskenderiye ve Bergama’dan 
sonra dönemin en büyük 3. arşiv yapısı. 
Halkın yararlandığı üç katlı Skolastika 
Hamamları ise soyunma odası, soğukluk, 
ılıklık, sıcaklık olarak dört bölümden 
oluşmaktadır. Aşağı doğru yürüyoruz ve 
karşımızda Herakles Kapısı, soyluların 
kapısı. Herakles sadece kendi pençesiyle 
öldürülen Nemea Arslanı’nı öldürdüğü 
için kapı üzerlerinde heykellerin ellerinde 
aslan postu bulunmaktadır. Efes’e dört 
koldan gelen suların dağıtıldığı pişmiş 
topraktan yapılan su borularını her 
yerde görmek mümkün. Trionus, Pollio, 
Hydrekdokheion, Nymphaeum ve Hele-
nistik Çeşme Efes’teki su yapılarının 
birkaçı. Son durağımızda ise Prytaneion 
var. Belediye binaları gibi şehrin yöne-
tildiği yer. İçerisinde sunak, küçük iki 
tapınak, ziyafet salonu olan ve şehrin 
bağımsızlığının simgesi hiç sönmeyen 
ateşin yandığı bir avlu. Meclis üyelerinin 
toplantı, yarışma ve müzik dinlemek 
için toplandığı Odeon ise küçük bir 
tiyatro şeklinde. Güzellik de zaman gibi 
ölçülemez ve arşınlanamaz. Ruhumuzun 

insanlığın büyük kitabıydı. Süleyman 
tapınağı yalnızca kutsal kitabın cildi değil, 
aynı zamanda kutsal kitabın kendisidir 
de. Düşünce, teknik, inanç, yapı üzerine 
eksiksiz yazılırdı.

Türkiye’nin en büyük açık hava 
müzesi olan Efes Antik Kenti M.Ö. 7. bin 
yılda yaşamın başladığı bir şehir. Tarihi 
süreç içerisinde defalarca yer değiştirdi. 

bir yandan da ben düş ve düşünce dün-
yasında seyahate çıkıyorum.

Din adamları matbaalarda kitap bası-
mına karşı çıkmıştır. Basım ile çoğaltma 
eski el emeği ile üretim şeklinde devam 
eden yapıyı öldürecek, bir sanat başka 
bir sanatı gözden düşürecek olgusunun 
önsezisiydi bu karşı çıkış.

İsa’dan sonra 15. yüzyıla dek mimarlık 79
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seyridir o. Nesnesi bizden uzaklaşsa bile 
görmeye devam edeceğimiz. Yıldızları 
fezaya saçan o ilk anın hududlarından 
beri varoluşun merkezinde olan hem 
yaratılışın aynasında kendini temaşa 
eden ebediyet.

Efes’te, o (antik) kadim medeniyette 
içimizdeki zamansız olan hayatın bilin-
cimize terennümünü dinledik. St. Jean 

Kilisesine ulaşmak için yolumuza devam 
ediyoruz. Ayasuluk Tepesi’nin güne-
yinde, Bizans İmparatoru Lustinianus 
tarafından inşa edilen kilise dönemin 
en büyük yapısı. Altı kubbenin merkez 
kısmında Hz. İsa’nın en sevdiği ve 
çarmıha gerilişinden kısa bir süre önce 
annesini teslim ettiği havarisi St. Jean’nın 
mezarı bulunur. St. Jean’ın Hz. İsa çar-
mıha gerilişinden sonra Hz. Meryem’ın 
Kudüs’te kalmasını sakıncalı bularak 
buraya getirdiği rivayet edilir. Kilisenin 
avlusundan İsa Bey Camisini ve Artemis 
Tapınağı’nın kalıntısını görmek mümkün. 
M.Ö. 550 yılında tanrıça Artemis adına 
inşa edilen Artemis Tapınağı, tamamı 
mermer olmasından dolayı, dünyanın 
yedi harikasını belirleyen Yunanlı Sidon’a 

göre diğer altı harikayı gölgede bırakan 
bir yapıdır. Kardeşi Apollon nasıl güneş 
tanrı olarak ışığı simgeliyorsa Artemis 
de ay tanrıçasıdır. İki kardeş gece ve 
gündüz hiç ışıksız bırakmazlar yeryü-
zünü. Tıpkı ayın devirleri gibi insanın 
da çocukluk, gençlik ve olgunluğunun 
ifadesidir Artemis. Öte dünya, yeryüzü 
ve gökyüzünün de. Yol ayrımlarının 

Tanrıçası olur bu niteliklerle, yollarını 
şaşıranlar Tanrıçadan yardım beklerler. 
Aynı zamanda Kybele ile temsil edilen 
Ana Tanrıçadır. Fakat günümüze Artemis 
Tapınağından sadece bir sütunu kalmıştır.

Kiliseden de gördüğümüz İsa Bey 
Camine yürüyerek gidiyoruz. Mimarisi 
Şam Ümeyye Cami’ne kadar ulaşan 
süslemeleriyle Zengi ve Memlüklü 
sentezi olan İsa Bey Camii; Anadolu’da 
iki minareli, revaklı ve şadırvan avlulu 
camilerin ilk örneği. Bu özellikleriyle de 
Osmanlı dönemi mimarisine kaynaklık 
etmiştir. Aydınoğulları zamanında 1373’te 
İsa Bey tarafından yaptırılmıştır ve 
dikdörtgen yapı planlı harim ve avludan 
oluşur. Doğu ve batı taç kapılar üzerinde 
iki minare bulunmaktadır fakat birisi 

günümüze ulaşamamıştır. Pencerelerde 
olduğu gibi taç kapıda da renkli taş kul-
lanımı, cephenin ana süslemesi olarak 
kavsara kuşatma ve kemerinin üzerin-
deki düğümlü geçme motifi ile abidevi 
niteliktedir. Avlu ve harimde devşirme 
sütun ve sütun başlıkları kullanılmıştır. 
Harim süslemelerin yoğunlaştığı kısım 
olsa da süslemelerin birçoğu günümüze 
ulaşamamıştır. Dış kısmında bulunan 
mezar taşları bize eğer ölüme ve ruhu-
nuza nazar etmek istiyorsanız kalbinizi 
yaşamın derinliğine ardına kadar açın 
diyor. Palmiye ağaçlarının tatlı esinti-
siyle karaağaçların ve sokakların suskun 
gölgelerinden geçerek Şirince’ye gitmek 
için yola devam ediyoruz.

Dağdaki Efes’tir Şirince. Roma İmpa-
ratorluğu zamanında Efes dünyanın en 
büyük ticaret kentlerindendir. Efesliler 
civarda başlayan su baskını ve sıtmadan 
korunmak için daha korunaklı olan 
Şirince’ye gelmişlerdir. Aydınoğulları 
dönemindeyse bir grup Rum yerleştirilir 
köye ve 1924 yılında Yunanistan ile yapılan 
nüfus mübadelesine kadar onlar ikamet 
etmiştir. Öğle yemeğimizi burada yiyip, 
araç trafiğine kapalı sokakları, teyzelerin 
taze çiçeklerden örtüleri taç, baharat 
dükkânlarını, filbahri, mine ve envai 
çeşit çiçeklerden oluşan yolları geçiyoruz. 
Denizli’ye hareket için yeniden yollara 
revan oluyoruz.

Geceyi ve kahvaltımızı burada 
tamamlayıp ilk durağımız Afrodisias’a 
gidiyoruz. Adını aşk ve güzellik tanrı-
çası Aphrodite’den alan Aphrodisias, 
Roma döneminde Aphrodite tapımı ile 
ünlenmiş bir şehirdir. Julius Claudius 
ailesinden gelen imparatorlar döneminde 
hızla gelişmiştir. Roma’nın çok önem 
verdiği şehre özerklik tanınmış ve iki 
şehir olarak sikke basmışlardır. Yakın 
çevrede bulunan mermer ocaklarının 
kullanımı ile önemli bir plastik sanatlar 
merkezi haline gelişini, kent sanatçıla-
rının kendilerine özgü “Manierist Stil” 
adında yontu ekolünü keşfettiklerini 
rehberimizden öğreniyoruz. Afrodisias’a 

öncelikle Sebasteion ile başlıyoruz. Üç 
bölümden oluşan tapınak kompleksinin 
ilk bölümü sütun ve yazılardan oluşurken 
ikinci kat mitolojik heykelleri, üçüncü 
kat ise imparatorlarla ilgili sahneleri 
içerir. Tapınağın doğusunda bulunan 
Tetrapylon, tapınağa giden alayın top-
lanma merkezi. Burada Aphrodisias’ın 
ortaya çıkarılması ve tanınmasında büyük 
çaba harcayan Prof. Dr. Kenan Erim’in de 
mezarı bulunmaktadır. Tetrapylon’dan 
kısa bir yol ile Aphrodite Tapınağı’na 
ulaşıyoruz. Heykel okulunun yanında on 
dört sütunu hala ayakta olan yapı şehrin 
merkezinde bulunmaktadır. Yapımına 
M.Ö. yüzyılda başlanan tapınak, M.S. 
130’da tamamlanmıştır. Kentin Hristi-
yanlaşması ile M.S. 5. yüzyılın sonunda 
büyük bir kiliseye dönüştürülmüştür. 
Agorayı, Odeon ve Bishop’s Sarayını 
geçerek hamamlara geçiyoruz. Kadın ve 
erkeklerin ayrı ayrı yıkandığı, iç kısmında 
mermer havuz ve merkezi konser salonu 
içeren bir kompleks. Yunanlıları anlatan 
Blunt, “Keten bezinden çamaşırların 
sık sık yıkanması gerektiği için yünlü 
çamaşır giyerlerdi. Sabun kullanmaz, 
vücutlarını yağla uyuşturur gerekirse 
koku sürünürlerdi. Yunanlı yazar Theo-
phrastos temizliğe çok dikkat etmeyi adi 
insanların vasfı olarak aktarır. Atina’da 
yıkanma tertibat ve araçlarına dair bir şey 
yoktur.” Lağımsız, susuz yaşayan Atina 
kentlerine karşılık Anadolu kentlerinde 
hamam, çeşme ve düzenli kent yapısı bize 
bulunduğumuz mekânın özel oluşunu 
bir kez daha yeniliyor. Kentin kuzeyinde 
yer alan elips yapılı 30,000 izleyici kapa-
sitesinin olduğu stadyuma gidiyoruz. 
Atletizm ağırlıklı spor etkinlikleri, halk 
oylaması, yarışma ve festivaller sahnesi. 
Bahçelerdeki lahitleri, sütunlar üzerindeki 
akantus yaprağı işlemelerini, tanrılar ve 
tanrıçaların heykellerini zihnimizde iz 
bırakan birçok detayı Afrodisias müzesi 
içerisinde bir kez daha tefekkür ederek 
Hierapolis’e doğru yol alıyoruz.

Kent Bergama Kralı 2. Eumenes 
tarafından M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuş-

tur. Işığın, sanatın tanrısı Apollon’a 
adanmıştır Hierapolis. Agorası Küçük 
Asya’nın en geniş agorası olarak inşa 
edilmiştir. Agora toplumun iş ve siyasal 
olaylar için bir araya geldiği önemli bir 
mekândır. Denetim yapan ve dürüst alış 
veriş yapılmasını sağlayan agoranomos 
adı verilen resmi görevliler bulunurdu. 
Fakat asiller burayı kaba ve onur kırıcı 
bulurdu. Bu kişiler için agora ayaktakı-
mının hiç ayrılmadığı dedikodu yuvasıydı. 
Aristophanes eğitim sisteminin yararlarını 
tartışırken “Agoradan nefret etmesini 
öğreneceksin. Zamanını agorada çene 
çalarak değil, Gymnasia’da hareket ile 
geçireceksin.” der. Kuzey ve güney Bizans 
kapılarını, Tritonlu çeşme binasını, su 
kanallarını geçip Gymnasia’ya geçiyoruz. 
Gymnasion halkın beden eğitimi yaptığı 

yer anlamına gelir. Fiziksel eğitim kadar 
zihinsel eğitimin de merkezidir. Çünkü 
Hellenler için asıl hedef fiziksel eğitim 
ile zihinsel eğitim arasında yetkin bir 
uyum sağlamaktı. Ruh ve beden eğitimi 
birbiriyle kaynaşıp insanın bütününü 
oluşturan kalıba katkı olması için ağır 
spor eğitimleri, koşu, at binme dersleri, 

müzik ve edebiyat dersleri ile tamamla-
nırdı. Uzun bir yoldan tiyatroya ulaşıp 
Hierapolis’i yukarıdan da temaşa ederek 
Pamukkale Travertenleri’ne doğru 
yürüyoruz. Rehberimizden öğrendiği-
mize göre Pamukkale’nin kaynağından 
çıkan içinde yüksek miktarda kalsiyum 
hidrokarbonat bulunan suyun havadaki 
oksijen ile teması sonrasında çökelen 
kalsiyum, traverten oluşumuna sebep 
olmaktaymış. İçeri giriyoruz. Su kayala-
rın üzerinden damlıyor, ince bir kristal 
halinde aşağıya kayıyor ve aşağı vadiye 
doğru yol alıyor. Güzellikteki huzur. 
Tanrısal huzur. Hayatın bütün azameti 
ve tevazuu, bütün sevinci ve ızdırabı 
bu ahengin içine bizi de davet ediyor. 
Orada bir süre dinlenip geri dönüş 
için yolumuza devam ediyoruz. Yolda 

hocalarımızın muhabbeti, dinlediğimiz 
türküler, nefti gölgeler bize eşlik ediyor. 
Kahramanların mermer omuzları, Olim-
pia’nın granit duvarları, Domitoanus 
Tapınağı, Tanrıça kaidesinin rayihası sizi 
unutmayacağız. Sedir ağaçlarının dostça 
gölgesiyle zeytin ağaçlarını serinlettiği 
diyar sizi unutmayacağız. � 81
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Kitabiyat
Yeni Çıkan Kitaplar


K ayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Sanat 
Dizisi’nin yeni üyesi “Seyyid Burhaneddin Hz. Mezarlığı, 

Mezarları ve Mezar Taşları”... Kitapta bahsi geçen mezarlık 
Kayseri il merkezinin güneyinde, Mükremin Mahallesi’nde, 
Talas Caddesi’ne paralel olarak uzanmakta. Kitabın sınırlarını 
Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi (1893) ve Emir Erdoğmuş 
Türbesi’nin (15. yy) etrafındaki mezarlık alanı oluşturmaktadır.

Mezarlar ve mezar taşları bir medeniyetin ispatı niteli-
ğindedir. Yapıldıkları tarihsel dönemin inanç, gelenek, sanat 
zevki ve iktisadi koşullarının ortak bir ürünü olan bu estetik 
eserleri, toplumsal hayatın gerçek tanıkları saymak müm-
kündür. Ancak taşınabilir oldukları için; insan eliyle en çok 
tahrip edilen, yerleri değiştirilen ve hatta yok edilen kültür 
varlıklarının en önde gelenlerindendir.

Mevlana’nın hocası olarak bilinen Seyyid Burhaneddin 
Hazretleri Mezarlığını ve çevresindeki mezarları ve mezar 
taşlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve tanıtan kaynak 
niteliğindeki bu kitap bilim dünyası açısından da tekliğiyle 
önem arz etmektedir.

Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri olan Kayseri’de 
sayısız eski mezarlık bulunmakla birlikte; günümüze Seyyid 
Burhaneddin Mezarlığı asli halini büyük oranda koruyarak, 
gelebilmiştir. 13. yy’dan beri içerisinde gömü yapılan bir 
mezarlık alanı olarak; Anadolu’nun en eski mezarlıklarından 
biri olarak önemli bir yere sahiptir.

Kitabın yazarı Aslı Sağıroğlu Arslan başkanlığında yürütü-
len bir projede Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi ve Mezarlığı 
olarak bilinen alanda 52 adet Osmanlı Dönemi öncesi mezar 
ve mezar taşı (Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi) ve 286 
adet de Osmanlı Dönemi mezar ve mezar taşı tespit edilmiş-
tir. İki cilt olarak planlanan bu kaynak kitabın ilki Anadolu 
Selçuklu Dönemi ve Beylikler Devri’ne ait mezar ve taşlarını 
kapsamaktadır, Osmanlı Dönemi mezar ve taşları da ikinci 
ciltte konu edilecektir. Yaklaşık 300 adet Cumhuriyet Dönemi 
mezar ve mezar taşları ise çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Yüzey araştırması sonucu tespit edilen mezarların, genel 
ve ayrıntılı fotoğrafları çekilmiş, mezarların ölçüleri alınarak, 
rölöveleri çıkarılmıştır. Ayrıca mezarların üzerindeki kitabeler 
ve bezemelerin karbon kağıdı kullanılarak birebir estempajları 
çıkartılmıştır. Bu küçük mezar anıtlarının ayrıntılı tanıtımları 
yapılmıştır.

Kitabın en önemli amacı doğal şartlarla ve insan etkeniyle 
gün geçtikçe asli hallerinden çok şey kaybeden, hatta mev-
cudiyetleri ortadan kalkan, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı 
ve içerisindeki mezarları ve mezar taşlarını tanımlamak, 
rölövelerini çıkartmak, kitabelerini okumak ve incelemek; 
kısacası envanterleyerek bu taşınmaz kültür varlıklarını 
gelecek nesillere aktarmaktır. Ayrıca araştırmanını bir diğer 
amacı, Türk mezar taşları ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak 
oluşturabilecek bir eser oluşturmaktır. �

Seyyid Burhaneddin 
Hz. Mezarlığı, Mezarları 
ve Mezar Taşları

Yeni Çıkan 
Kitaplar
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Aslı Sağıroğlu Arslan

–İKİNCİ BASKI–
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Aslı Sağıroğlu Arslan

Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki
bezemeli mezar taşları

bezem
eli m

ezar taşları

İKİNCİ BASKI–

taşları

K itap ister bir şiir kitabı olsun, ister 
bir araştırma inceleme veya tarih 

kitabı olsun; ya da bir roman, hikâye, 

fotoğraf, sanat, anı v.b. olsun fark 

etmez. Aynı misyonu taşır. İnsanın 

zaman içinde anlamını korumasını, 

mekân içinde anlamını somutlaş-

tırmasını sağlar. İşte bu bilinç de 

kültür, sanat ve medeniyetin ortaya 

çıkmasının temel sebebidir.Tarihsel ve coğrafi anlamda medeni-

yetlerin merkezi olan Kayseri, “Âlimler 

Şehri” olarak bilinmektedir. Dolayısıyla 

biz de bu aidiyete ve tanıma uygun 

olarak tarihimizi, geleneğimizi, kültü-

rümüzü ve sanatımızı yansıtan eserleri 

yayınlayarak halkımıza ulaştırma kay-

gısındayız. Biliyoruz ki yayınladığımız 

eserler geleceğe bıraktığımız işaret 

taşlarıdır. “Okuyan Şehir” bilinci ile 

açtığımız her kütüphane ve kültür 

merkezi, yayınladığımız her dergi 

ve kitap, Kayserimize olan saygı ve 

sevgimizin somut bir göstergesidir.

ISBN:978-605-9117-22-7

K ayseri’nin yeraltı yapılarının anlatıldığı serinin dördüncü 
ara raporu ile karşınızdayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 

ÇEKÜL, Obruk Mağara Araştırma Grubu tarafından yönetilen 
bu projede Kayseri ili ve Kapadokya Bölgesi’nin hem tarih-
sel geçmişi ve kültürünün ortaya çıkarılması hem de kaçak 
kazılarla veya inşaatlarla yok edilen eski kaya yerleşimlerinin 
ve yeraltı yapılarının daha fazla gecikmeden araştırılması, 
belgelenmesi, haritalanması ve kapsamlı bir envanterinin 
hazırlanması amaçlanmıştır.

Bu, “Dördüncü Ara Rapor”da, Kayseri civarında gerçekleş-
tirilen dört farklı çalışmada araştırılan ve ölçülüp haritalanarak 
envanterlenen üç yeraltı şehri, yedi kaya kilisesi, iki kaya 
mezar grubu, beş farklı kaya yerleşimi ve bir sarnıç mevcuttur.

Çalışma tarihlerine göre kronolojik bir sırayla giden bu 
raporun ilk kısmında yer alan iki kaya kilisesi Gesi’de, ardın-
dan gelen sekiz kaya yapısı ise Develi ilçesindedir. Develi’deki 
çalışmamız sırasında Gesi civarından gelen yeni ihbarlar bizi 
tekrar bu ilçeye yönlendirdi.

Bu raporda, aşağıda listesi mevcut bu 18 yeraltı yapısı 
anlatılmaktadır:

 ⊲ Gesi, Güney Mahallesi Kaya Kilisesi
 ⊲ Gesi, Subaşı Kaya Kilisesi ve Yapıları

 ⊲ Develi, Gazi Mahallesi Sarnıç
 ⊲ Develi, Şahmelik Vadisi Yeraltı Şehri No 1
 ⊲ Develi, Şahmelik Vadisi Yeraltı Şehri No 2
 ⊲ Develi, Şahmelik Vadisi Doğu Kaya Yerleşimleri
 ⊲ Develi, Tombak Tepe Kaya Yerleşimleri
 ⊲ Develi, Ayşepınar Köyü Roma Kaya Mezarları
 ⊲ Develi, Öksenek Kaya Kilisesi
 ⊲ Develi, Yenice Mahmutçuk Yeraltı Şehri
 ⊲ Develi, Yeniköy Roma Kaya Mezarları
 ⊲ Gesi, Ispıdın Kaya Kilisesi
 ⊲ Gesi, Vekse Kaya Kilisesi No 1
 ⊲ Gesi, Vekse Kaya Kilisesi No 2
 ⊲ Gesi, Vekse Kaya Kilisesi No 3
 ⊲ Gesi, Vekse Kaya Yerleşimi
 ⊲ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 1
 ⊲ Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 2

Bu çalışmanın; raporda bahsi geçen ve henüz tescil edil-
memiş yapıların tescil edilmesi ve daha kapsamlı bir şekilde 
korunması, önemli yapılara farklı kullanım amaçları sağlanarak 
değerlendirilmeleri ve bu şekilde gelecek kuşaklara kazandı-
rılmaları için bir başlangıç olmasını dileriz... �

K ayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Sanat 
Dizisi serisinin bir diğer eseri “Kayseri Zamantı Irmağı 

Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları”... 
Kayseri Zamantı Irmağı çevresinde yer alan 14 köy mezar-

lığında bulunan bezemeli mezar taşları konu olarak seçilmiştir. 
Bahsi geçen mezar taşları üzerindeki bezemeler kitabın asıl 
konusunu oluşturmaktadır.

Üzerlerine işlenmiş olan yazı, süsleme ve 
başlıklarıyla tarih, edebiyat, sosyoloji ve 

sanat tarihi gibi pek çok alan için 
büyük önem taşıyan mezar 

taşları, yapıldığı dönemin 
düşünce yapısını, dil ve 

ifade özelliklerini 
günümüze taşıma-
ları bakımından 

dikkat çeken bir 
özelliğe sahiptir. 

Anadolu’nun bazı bölgelerinde karşımıza çıkan bezemeli 
mezar taşları ile Kayseri’nin bazı ilçelerinden geçen Zamantı 
Irmağı çevresinde bezemeli mezar taşlarının bulunması, Orta 
Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan mezar taşı yapma geleneği ve 
kültürünün bir sentez olarak yaşatıldığını ortaya koymaktadır.

Bu çalışmadaki amaç; bu geleneğin Kayseri Zamantı böl-
gesindeki uzantısını incelemek, gün geçtikçe harap olan bu 
mezar taşlarını katalog halinde belgelemek ve diğer örneklerle 
olan bağını belirleyerek; Anadolu Türk sanatı içerisindeki yeri 
ve önemini ortaya koymaktır.

Halı dokumada kullanılan kirkit bezemesi yaparak mezarda 
yatan insanın kadın olduğunu ve halı dokuduğunu, mezar 
taşına bezenen bir kılıçla o insanın ne kadar yiğit bir insan 
olduğunu, mezar taşındaki koyun kabartmalarıyla mezarda 
yatan şahsın çoban olduğunu gösterir örnekleri kitabın içinde 
görebilirsiniz. �

Bezemeli Mezar 
Taşları

Kayseri Yeraltı 
Yapıları Envanteri
Dördüncü Ara Rapor

Kayseri Zamantı 
Irmağı Çevresindeki 
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Sofra
Gül Baklava
Şehir Kültür Sanat


afiyet olsun...

Malzemeler
1 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1/2 tatlı kaşığı tuz
3,5 su bardağı un
1 su bardağı ceviz
6,5 yemek kaşığı tereyağı
Şerbeti için
5 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı limon suyu
5,5 su bardağı su

Açmak için
3 su bardağı buğday nişastası

HAZIRLANIŞI
Şeker ve 5 su bardağı su tencereye koyulur, 10 dakika kaynatılıp limon suyu eklenir. 1-2 taşım 
daha kaynatılıp ocaktan alınır, ılımaya bırakılır. Geniş bir kaba 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı 
sıvı yağ, süt, yoğurt ve tuz koyulur. Yumurta bu karışıma kırılıp, iyice karıştırılır. Un yavaş 
yavaş ilave edilir, yumuşak bir hamur hazırlanır. Hamur 12 bezeye ayrılır. 3-4 saat dinlendirilir. 
Her beze yarım mm kalınlığında çok ince açılır. Her bir yufka 4 parçaya ayrılır, her parçanın 
ortasına yarım ceviz içi koyulur. Yufka her iki kenarından buruşturularak ortaya toplanır, 
iki ucu üst üste gelecek şekilde kapatılır ve ters çevrilir. Baklavalar tepsiye dizilir. Tereyağı 
ve artan sıvı yağı yakmadan ısıtılıp, baklavaların üzerine gezdirilir. Orta sıcaklıktaki fırında 
pembeleşinceye kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirilir. Fırından çıkınca 2-3 dakika bekletilip 
soğuk şurup dökülür, üzeri kapatılıp çekmesi beklenir. Servis tabağına alınarak ikram edilir. �
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Şehirden Kısa Kısa Haberler
Şehir Kültür Sanat
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Büyükşehir’e Bir 
Ödül Daha
Tarihi Kentler Birliği’nin başarılı müze-
leri ödüllendirdiği Müze Özendirme 
Yarışması’nda Kayseri Lisesi Milli 
Mücadele Müzesi ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödül-

lerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi 
Kentler Birliği başarılı müzecilik örnek-
lerini özendirmek, yerel yönetimlerin 
müze uygulamalarında önder olma, 
koruma bilinci yaratma rollerini öne 
çıkartmak ve ülkemizde yerel yöne-
timlerin girişimi ile oluşturulmuş 
müzeler arasında iş birliğini geliştir-
mek amacıyla TKB Müze Özendirme 
Yarışması gerçekleştirdi.

37 belediyenin, farklı ölçeklerde 37 
müze ile katıldığı yarışmada Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Lisesi 
Milli Mücadele Müzesi ile ödüle layık 
görüldü. Kayseri Lisesi Milli Mücadele 
Müzesi, Mücadele Kategorisinde en 
başarılı müze seçildi. Büyükşehir 
Belediyesi’ne ödülü tarihi Kentler 
Birliği’nin Kastamonu Buluşması’nda 
verilecek.

AGÜ Öğrencileri Walt 
Disney’de Staj Yapacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğren-
cileri, Forbes’a göre dünyanın en güçlü 
10 şirketinden biri olan Walt Disney’de 
staj yapacak. Endüstri Mühendisliği 
3’ncü sınıf öğrencileri Burhan Özyılmaz, 
Canan Aslı Altıok ve Sümeyye Atak, 
Walt Disney’in “International College 
Program” adlı Orlando, Disneyland’de 
yaz stajı yapmak üzere kabul edildi.

Öğrenciler, Walt Disney’deki yaz staj-
larında hem çeşitli departmanlarda iş 
tecrübesi kazanacaklar, hem de yabancı 
dilde anlama ve konuşma, takım çalışması 
gibi birçok yeteneklerini de geliştirmek 
için fırsat bulacaklar.

Yemek Kültürüne 
Büyükşehir Katkısı
Kariyeri boyunca Osmanlı ve Türk Mut-
fağı konusunda uzmanlaşan, sağlıklı ve 
doğal yiyeceklerle menüler oluşturan 
Ünlü Şef Yunus Emre Akkor, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i 
ziyaret etti. Başkan Çelik, Yunus Emre 
Akkor’un Kayseri yemekleri ile ilgili 
farklı bir kitap hazırlayacağını ve ayrıca 
KAYTUR tesisleri için sağlıklı menüler 
hazırlayacağını belirtti. 20’nci yüzyıla 
kadar yemek yiyerek yaşayan insanların 
günümüzde yiyerek öldüklerini ifade 
eden Yunus Emre Akkor da KAYTUR 
tesislerinde katkı maddelerinin olmadığı 
yemekler hazırlayacaklarını söyledi.

Anadolu Harikalar Diyarı’nda hizmete 
sunduğu Doğal Ürünler Bahçesi ile daha 
sağlıklı gıda maddelerini Kayserililerle 
buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 
Kayseri’deki yemek kültürünün de daha 
sağlıklı olması için çalışma başlatıyor. 
Bu amaçla, sağlıklı ve doğal menüle-
riyle dikkat çeken ve dünyanın ünlü 
şefleri arasına giren Yunus Emre Akkor, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik’i ziyaret etti.

Kaytur Tesislerine 
Danışmanlık Yapacak
Kayseri’de her alanda en iyi hizmeti 

vermek için çalıştıklarını ifade eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik, KAYTUR bünyesindeki yeme içme 
mekanlarında da konunun uzmanlarının 
görüşleri doğrultusunda en iyi hizmeti 
vereceklerini söyledi. Kayseri mutfağını 
anlatan mükemmel bir yemek kitabı 
çıkarmak istediklerini de ifade eden Başkan 
Çelik, “Kayseri’de çok güzel hizmet veren, 
çok güzel mutfağı olan tesislerimiz var. 
Biz, bu işi en iyi yapanların tecrübelerini 
alarak tesislerimizin kalitesini daha yuka-
rıya çıkaralım istiyoruz. Birlikte çalışarak 
tesislerimizin kalitesini artırmanın yanında 
inşallah Kayseri’nin yemek kültürünü de 
Türkiye’de ve dünyada tanıtabilecek imkanı 
yakalayacağız” diye konuştu.

“Katkı Maddeleri Olmayan 
Yemekler Yapacağız”
Şef Yunus Emre Akkor da KAYTUR tesis-
lerini gezdiğini ve harikulade tesislerle 
karşılaştığını belirtti. KAYTUR tesislerinde 
servisinden, yemeğine kadar müşteri sağ-
lığına önem verileceğini ifade eden Akkor, 

“Katkı maddelerinden uzak, karışımlardan 
uzak yemekler hazırlayacağız. Geçmiş 
kültürümüze ait yemekler yapacağız. Bu 
çok önemli, çünkü insanlar yeme-içme 
kültürümüzü unuttular. Osmanlı döne-
minde yeme-içme kültürü bugünküne 
göre çok daha farklı ve sadeydi. Osmanlı 
mutfağı dünyadaki en önemli ve en sağlıklı 

mutfak kültürüydü. Biz fiilen bugün, bu 
imparatorluğa sahip olamasak bile, yemek-
lerimizle tüm dünyanın menüsündeyiz. Biz 
bunları bilmiyoruz. Dünyada köfte deyince 
akla İsveç gelir; ancak İsveç hükümetinin 
resmi twitter hesabından da açıklandığı 
gibi aslında köfte Osmanlı mutfağından, 
İsveç mutfağına girmiştir. KAYTUR’daki 
tüm işletmeleri belli standartlara taşıyarak 
daha iyi hizmet vereceğiz. Genelde herkes 
kâr amaçlı beni çağırır; ama Kayseri’ye 
hizmet kalitesini artırmak için davet 
edildim” şeklinde konuştu.

Kayseri mutfağını ön plana çıkaracak çalış-
malar yapacaklarını da dile getiren Akkor, 

“Son dönemlerde ülkemizden UNESCO 
gastronomi listesine önce Gaziantep, 
şimdi Hatay girdi. Kayseri mutfağı da çok 
önemli. Yemek artık bir turizm bölümü oldu. 
Yemek kültürü eskiye doğru indikçe daha 
kıymetli oluyor. Yemeğiyle ön plana çıkan 
Kayseri, sanayisi kadar ileriki dönemlerde 
ses getirecektir. Çünkü, insanlar artık 
yemek yiyerek seyahat etmeyi öğrendiler. 
Kayseri de iyi çalışılırsa, yakın zamanda 
UNESCO’ya girecektir” dedi.

“Yiyerek Yaşıyorduk, 
Yiyerek Ölüyoruz”
Yemek kültürümüzden uzaklaştıkça daha 
sağlıksız beslenmeye başladığımızı vur-
gulayan Yunus Emre Akkor, “1950’lerde 
Marshall yardımı geliyor. Ekmek yapıl-
mıyor, katkı maddeleri, arkasından katı 
yağlar, glikoz şurubu, bulyonlar geliyor. 
Bunların hepsi insanların zehirlenerek 
yaşamasını devam ettiriyor. İnsanlar 20. 
yüzyıla kadar yiyerek hayatta kaldılar. 
21. yüzyılda ise yiyerek ölüyorlar. Bunu 
da fark etmiyorlar. Türkiye’de kanserin 
artmasının en büyük sebeplerinden biri 
katkı maddelerinin artması. Doktorlar, 
toz şekerden yapılan tatlıyı yemeyin 
derlerdi; ama şimdi glikoz şurubuyla 
yapılan tatlıyı yiyoruz. Toz şekerle yapılan 
tatlı diğerinin yanında sağlıklı kalıyor. Biz 
üzümle, pekmezle, balla tatlı yapmayı 
unuttuk. Ne varsa kendi kültürümüzde 
var. Ne varsa Anadolu topraklarında var. 
Bugün bu topraklar bizim olduğu için 
dünyadaki bütün mutfaklara hükmetmişiz” 
diye konuştu.

Bilimsel Yarış
B i l i m  M e r k e z i 
tarafından güneş 
enerjili araç yarışı 
yapılacak. Yarışmaya 
katılmak isteyen-
lerin müracaatları 
24 Nisan’da başladı. 
Kayseri Bilim Mer-
kezi ülkemizdeki 

STEM (Science, Technology, Engineering 
ve Mathematics) eğitimini destekle-
mek, bu alanda yetenekli öğrencileri 
bilimsel araştırmalara yöneltmek ve 
onların geleceğin bilim insanları olarak 
yetişmelerini sağlamak, alternatif enerji 
teknolojilerinin yaygın kullanımı için 
gerekli beyin gücü ve bilgi birikiminin 
oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 
Güneş Enerjili Araç Yarışı düzenliyor. 
Yarış Ortaokul ve Lise olmak üzere iki 
kategoride gerçekleştirilecek. Yarışma 
ise 22 Eylül 2018 tarihinde Kayseri Bilim 
Merkezi’nde yapılacak. 89
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Ramazan Sokağı Açıldı
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de Rama-
zan ayının en güzel şekilde yaşanması 
için geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan 
Parkı’nda Ramazan Sokağı oluşturdu. 
Ramazan Sokağı’nın açılışında konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik, Ramazan Sokağı’nın birlik bera-
berliğimize katkıda bulunmasını ve 
Ramazan ayını en güzel şekliyle yaşa-
mamıza vesile olmasını temenni etti.

Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan 
Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nın 
açılışına Vali Süleyman Kamçı, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, 
ilçe belediye başkanları, bürokratlar 
ve vatandaşlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Filistin’de 
yaşananlara değinen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa Çelik, “Filistin’de 
adeta bir soykırım yaşanıyor. Ameri-
ka’nın Ortadoğu’ya nifak tohumları 
eken politikası ve İsrail’in adeta bir 
terör devleti gibi hareket etmesi ne 
yazık ki içimizi acıtıyor. Bu acıların bir 
an önce bitmesini Rabbimden niyaz 
ediyorum” dedi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğimize 
katkı vermesini temenni eden Başkan 
Çelik, “Sadece yemeyi içmeyi bırakarak 
değil, tüm kötülükleri bırakarak her 
anımızı ibadet içinde geçireceğimiz 
bir ay diliyorum. İçerisinde bin aydan 
daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran 
Ramazan ayının tüm faziletlerinden 
azami derecede yararlanmayı Rabbim-
den niyaz ediyorum. Cenabı Allah’ın 

Resulü Sevgili Peygamberimizin ‘İnanarak 
ve karşılığını yalnız Allah’tan umarak 
ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş 
günahları bağışlanır’ müjdesine cümle 
Müslümanların nail olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.

“Ortak Değerlerimiz 
Etrafında Kenetlenmeliyiz”
Ramazan Sokağı’nın açılışında birlik 
beraberlik vurgusu da yapan Başkan 
Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Şu an burada bulunan ya da bulunmayan 
herkesin farklı düşünceleri, farklı siyasi 
görüşleri, farklı fikirleri var. Farklı düşünen, 
farklı yaşayan insanlarız. Bir takım şer 
güçlerin farklılıklarımızı kaşıması sonucu 
ne acılar çektiğimizi ve hala dünyanın pek 
çok yerinde ne acılar çekildiğini hepimiz 
biliyoruz. Oysa bizim farklılıklarımızın 
onlarca, yüzlerce katı ortak değerlerimiz 
var. Allah’a şükür şehitlerimizin kanıyla 
vatan yaptığımız bu topraklarda özgürce 
yaşıyoruz. Ezanımız şu camilerimizde 
yankılanıyor, Al Bayrağımız göklerde 
dalgalanıyor. Bizi biz yapan ortak değer-
lerimiz var. Hemşehrilik de ortak bir 
değerimiz. Bir araya gelmemize vesile 
olan Ramazan ayı da ortak değerimiz. Ve 
burada oluşturduğumuz Ramazan Sokağı 
da ortak değerimiz. Bize düşen sadece 
Ramazan ayında değil, bir yıl boyunca, 
hatta bir ömür süresince farklılıklarımızla 
ayrılmak değil; ortak değerlerimizin, insani 
değerlerimizin etrafında toplanmaktır. 
Bir ve beraber olmaktır.”

Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte 
solumak, Ramazan’ın güzelliklerini birlikte 
yaşamak ve gelecek nesillerimize de bu 
güzellikleri taşımak amacıyla Ramazan 
Sokağı’nı oluşturduklarını vurgulayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, tüm 
Kayserilileri Ramazan Sokağı’na davet etti.

“Nerede İhtiyaç Sahibi 
Varsa Yanında Olacağız”
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da beş 
yıldızlı otellere, lüks lokantalara, şaşalı 
iftar sofralarına katılmayacaklarını ifade 
eden Başkan Çelik, “İftar sofralarının israf 
sofraları olmasını istemiyoruz. Bizler bu 
yıl da yetimlerle, yurt dışından gelen 

öğrencilerimizle, sahada çalışan mesai 
arkadaşlarımızla, sevgi evlerindeki çocuk-
larımızla, Huzurevi’ndeki yaşlılarımızla, 
şehit ailelerimizle, askerlerimizle iftarlar 
yapacağız. Bunların yanı sıra çat kapı 
iftarlarla vatandaşlarımızın evlerine konuk 
olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Ramazan 
ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi olarak 
her akşam Seyyid Burhaneddin Hazretle-
ri’nin Türbesi’nde ortalama 3 bin kişiye 
iftar vereceğiz. Sadece Ramazan ayında 
değil, her zaman yaptığımız gibi nerede 
bir ihtiyaç sahibi varsa, onun yanında ola-
cağız. Her derde deva her yaraya merhem 
olmak için azami gayret göstereceğiz. 
Hem kendimizi, hem de kentimizi vebal 
altında bırakmamak için ekmeğimizi 
bölüşmeye, aşımızı paylaşmaya, derdi 
olanla dertleşmeye devam edeceğiz. Allah 
bu duyguları elimizden almasın” dedi.

Açılışa katılan Vali Süleyman Kamçı da 
konuşmasında Türk milletinin Ramazan 
ayına verdiği önem sonucu günlük 
yaşantımızda Ramazan’a özgü bir kültür 
ve gelenek oluştuğunu söyledi. Bize özgü 
bir Ramazan medeniyetinin var olduğunu 
ifade eden Vali Kamçı, “Bu mübarek aya 
özel etkinliklerin yapılacağı, birçok farklı 
mekanlarla birlik beraberliğimize katkısı 
olacak olan Ramazan Sokağı’nı düzenle-
yen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla Ramazan 
Sokağı’nın açılışı yapıldı. Açılış sonrası 
Ramazan Sokağı’nı gezen Vali Süleyman 
Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, esnaflarla 
sohbet ettiler, vatandaşların görüşlerini 
aldılar, Ramazan’a özgü lezzetlerden tat-
tılar, KAYMEK’in sergi standını gezdiler.

Ramazan Sokağı 
Etkinlikleri

Her Gün 17.00’de Açılacak
Geleneksel hale gelen Ramazan Sokağı bu 
yıl da Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan 
Parkı’nda kuruldu. Ramazan Sokağı’nda 
geçen yıllarda olduğu gibi yine birbirin-
den güzel etkinlikler yapılıyor. Ramazan’a 
özgü tatlar, Ramazan’ın ruhuna uygun 
kitapların bulunduğu Ramazan Soka-
ğı’nda geçmişimizden esintiler sunan 
el sanatlarımız da yer alıyor.

Her gün saat 17.00’de açılacak olan 
Ramazan Sokağı gece 01.00’e kadar 
hizmet verecek. İftardan sonra çocuk-
lar için oyunlar, tiyatrolar, ödüllü 
yarışmalar yapılacak. Teravih namazı 
sonrası ise her gün tanınmış farklı bir 
ismin konuk olacağı dinleti ve söyleşi 
programları olacak.

Makedon Sanatçıdan 
İlahi Esintisi

Ramazan Sokağı’nın ilk sanatçı konuğu 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten gelen 
Mesut Kurtis oldu. Sanatçı, farklı ülke-
lerden, farklı dillerde eserler seslendirdi.

Ramazan Sokağı’nda Kayserililerle bir 
araya gelen Makedon sanatçı Mesut 
Kurtis sahneye Türk Bayrağı ve Filistin 
Bayrağı ile birlikte çıktı. Kayseri’de 
olmaktan mutluluk duyduğunu ifade 
eden sanatçı, “Türkiye’ye gelince ken-
dimizi yabancı hissetmiyoruz” dedi. 
Filistin’de yaşananların herkesin içini 
acıttığını dile getiren Mesut Kurtis, 
yaşadıklarımıza rağmen güçlü olmamız 
gerektiğini vurguladı.

Makedon Sanatçı daha sonra farklı dil-
lerde, farklı ülkelerden eserler seslendirdi. 
Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Mesut 
Kurtis’e teşekkür ederek çiçek verdi.

Esat Kabaklı Ramazan 
Sokağı’nda
Ünlü besteci ve yorumcu Esat Kabaklı 
Ramazan Sokağı etkinliklerine katıldı. 

Kayserililerle buluşan Kabaklı, Rama-
zan ayını tebrik etti ve “Umarım ki bu 
Ramazan İslam dünyasına huzur ve 
sevgi getirsin” ifadelerini kullandı. Esat 
Kabaklı, Filistin’de yaşanan acı nedeniyle 
kahramanlık türkülerimizi ve marşları-
mızı seslendirdi. Ramazan Sokağı’ndaki 
Esat Kabaklı’nın programını Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip 
etti. Başkan Çelik, “Bil Oğlum” adlı esere 
vatandaşlarla birlikte eşlik etti.

Başkan Çelik, program sonunda Esat 
Kabaklı’ya teşekkür ederek çiçek verdi. 
Kayseri’nin milli ve manevi değerlerine 
bağlı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan 
Çelik, bunu kahramanlık türkülerine coş-
kulu bir şekilde eşlik ederek gösterdiğini 
söyledi. Başkan Mustafa Çelik, “Rabbim 
İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını 
dindirsin” diyerek temennilerini dile getirdi.

Mustafa Demirci’den 
İlahi Gecesi
Ramazan Sokağı’na Kayseri’nin yetiş-
tirdiği Sanatçılardan Mustafa Demirci 
de katıldı. Sanatçı, ilahi ve ezgileriyle 
Ramazan Sokağı’na renk kattı. Kayserili 
Sanatçı Mustafa Demirci’nin Ramazan 
Sokağı’ndaki programını Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşi 
İkbal Çelik ile birlikte izledi.

AGÜ’de TEDx 
Konferansları
Son yıllarda Türkiye’de de düzenlenen, 
alanında en iyiler tarafından, ilham 
veren fikirlerini anlatıldığı dünyaca 
ünlü TEDx konferanslarından biri de 
AGÜ’de yapıldı.

Sümer Kampüsü Konferans Salonunda 
“Bridging the Future (Geleceğe Köprü)” 
konu başlığıyla yapılan konferansa 
konuşmacı olarak AGÜ’den Rektör 
Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Dilek Cindoğlu, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz, Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlu-
gün, Akademisyen, Yazar ve Girişimci 
Semih Yalman, Yüksek Lisans Öğrencisi 
Nuray Koç ve Lisans Öğrencisi Abdullah 
Turgut katıldı.

Konferansta, yükseköğretimdeki 
gelişmelerden teknolojideki yeniliklere, 
müzikten hayal kurmaya ve hayallerini 
gerçekleştirmeye kadar bir çok güncel 
konular ele alındı.

Çok sayıda öğrenci, akademisyen ve 
davetlinin katıldığı TEDx AGÜ kon-
feranslarının önümüzdeki aylarda da 
devam edeceği belirtildi. 9190
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Şehir Kültür Sanat ve 
Düşünen Şehir Dergisi 
9. Uluslararası Dergi 
Fuarı’na Katıldı
BÜSAM’ın yayınladığı Şehir Kültür Sanat 
ve Düşünen Şehir Dergisi Türkiye Dergi-
ler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler 
Birliği (World Periodical Union -WPU) 
tarafından düzenlenen, “9. Uluslararası 
Dergi Fuarı”na katıldı.

8-13 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci 
Tren Garı’nda gerçekleştirilen Dergi 
Fuarında akademik dergilere ayrılan 
bölümde açılan standta Şehir Kültür 
ve Düşünen Şehir dergileri okurlarıyla 
buluştu.

Standımızı Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş, Diriliş Ertuğrul dizisi 
senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, 
İtibar Dergisi genel yayın yönetmeni 
İbrahim Tenekeci, yazar Nidai Sevim, 
geçtiğimiz dönem Büsam Film Oku-
maları Atölyesi hocalığı yapan yazar 
İsmail Doğu, yine Büsam Etimolojik 
Kur’an Kavramları Atölye hocası İlyas 
Aslan, fuara katılan dergilerin yazarları 
ve yayın yönetmenleri ziyaret ettiler.

Bunun yanı sıra İstanbul’da yaşayan 
dergi okurlarımızla bir araya gelme 
ve sohbet etme imkanı da bulduk. 
Okurlarımızın beğenileriyle karşılaşmak 
heyecan vericiydi.

9. Uluslararası Dergi Fuarı süresince 
standımızı ziyaret edip dergimiz hakkında 
bilgi alan dergi okurları arasında yer 
alan mimarlık, sanat tarihi, felsefe gibi 
farklı disiplinlerde eğitim gören gençler 
Kayseri’de böyle dergiler çıkıyor olması 
karşısında şaşkınlıklarını ve takdirlerini 
dile getirdiler.

Bu yılki teması “Çocuk Dergiciliği” olan 
fuara bu yıl kültür, sanat, çocuk, mizah, 
tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi 
alanlarda Türkiye’den yaklaşık 500, 
yurt dışından ise 25 ülkeden 150’den 
fazla derginin katılımıyla gerçekleşti. 
Dünyanın ilk ve tek dergi fuarı olma 
özelliğini taşıyan, “9. Uluslararası Dergi 
Fuarı”, 13 Mayıs’ta sona erdi.

6. Altın Çınar 
Film Festivali
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik, bu yıl altıncısı yapılan Kayseri 
Uluslararası Altın Çınar Film Festivali’nin 
Gala Gecesi’nde sanayi ve ticarette olduğu 
gibi kültür ve sanat alanında da önemli 
isimler yetiştirmemiz gerektiğini belirtti. 
Başkan Çelik, bu anlamda Kayseri’de bir 
cevher bulunduğunu dile getirdi.

Mustafa Çelik, Kayseri Uluslararası Altın 
Çınar Film Festivali’nin gala gecesine Vali 
Süleyman Kamçı ve Garnizon Komutanı 
Ercan Teke ile birlikte katıldı.

Gala gecesinde yaptığı konuşmada 
Altın Çınar Film Festivali’nin uzun yıllar 
devam edecek ve gittikçe güçlenecek 
bir festival olacağını ifade eden Başkan 
Çelik, bu anlamda festivale destek 
vermeye devam edeceklerini kaydetti. 
Kayseri’nin birçok özelliğinin yanı sıra 
sanayi ve ticaret şehri olduğunu ve bu 
anlamda çok önemli müteşebbisler 
yetiştirdiğini vurgulayan Başkan Çelik, 
kültür ve sanat konusunda yeterince 
isim yetiştirilemediğini ifade ederek, 

“Halbuki biz Elia Kazan gibi, Mimar Sinan 
gibi, Balyan Ailesi gibi önemli isimler 

yetiştirdik. Demek ki mayamızda bu 
özellikler var. Külleri kaldırıp alttaki 
cevheri çıkarmamız gerekiyor” dedi. 
Kültür ve sanatta mesafe alınması 
amacıyla Büyükşehir Belediyesi Stratejik 
Araştırma Merkezi’ni ve bu merkez 
bünyesinde Şehir Akademi ile Film 
Akademi’yi kurduklarını dile getiren 
Başkan Mustafa Çelik, “Film Akademi’de 
ülkemizin önemli isimleri şehrimize 
gelerek öğrencilerimize uzun süreli 
eğitimler veriyor. İnşallah Kayseri’de 
sanayi ve ticaretteki başarı birkaç yıl 
sonra kültür ve sanatta da olacak” diye 
konuştu.

Gala gecesinde ayrıca Türk sinemasına 
büyük emekler vermiş Menderes Sama-
cılar’a Yaşam Boyu Onur Ödülü, Macit 
Koper ve Sadi Çilingir’e de Türk Sineması 
Emek Ödülü verildi. 13 Mayıs’a kadar 
süren festival kapsamında Uluslararası 
Kısa Film Yarışması, Uluslararası Belgesel 
Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metrajlı 
Film Yarışması yapılacak. Yarışmalara 25 
ülkeden 305 filmin başvurusu yapıldı.

Kayseri, Etnospor 
Festivaline Katıldı
Dünya Etnospor Konfedarasyonu tarafın-
dan, geleneksel spor dallarının yeniden 
gündeme getirilmesi, olimpiyatlara 
hazırlanılması ve tanıtılması için düzen-
lenen Etnospor Kültür Festivali’nin 3.’sü 
İstanbul Yenikapı’da yapıldı. Festivale 
katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
çadırını Dünya Etnospor Konfederas-
yonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan da 
ziyaret etti.

Yenikapı’da gerçekleştirilen Etnospor 
Kültür Festivali’nde 5 gün boyunca Orta 
Asya’dan Anadolu’ya, Türk dünyasının 
spor ve sanatları ziyaretçilerle buluştu. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de kurduğu 
çadırla festivalde yer aldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin çadırını ziyaret eden 
Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel 
Başkanı Bilal Erdoğan çadırda sergilenen 
Selçuklu döneminden kalma 800 yıllık 
okçu yüzükleri, Osmanlı döneminden 
kalma dolma tüfek, yatağan ve 180 
yıllık Osmanlı sancağını çok beğendiğini 
belirtti. Erdoğan, tarihimizin en güzel 
şekliyle yaşatılması nedeniyle Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti.

Hemşireler Günü 
Etkinliği
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 
Dünya Hemşireler Gününü çeşitli 
etkinliklerle kutladı. Etkimlikler, Sağlıklı 
Yaşam Kulübü’nün öğrenci, akademisyen 
ve idari personele yönelik düzenlemiş 
olduğu “Sağlık Taraması” kapsamında 
Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, 
Fizyoretapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
öğrencileriyle birlikte Mustafa Nevzat 
Özhamurkar Öğrenci Merkezi’nde kan 
şekeri, oksijen satürasyonu, kan basıncı 
ve nabız ölçümü yapmalarıyla başladı.

Yoğun ilgi gören ölçümlerden sonra 
Uluslararası Hemşireler Birliğinin (ICN) 
2018 yılı 12 Mayıs Dünya Hemşireler 
Günü çerçevesinde ele alınmak üzere 
belirlemiş olduğu “Hemşireler: Öncü 
Bir Sestir. Sağlık, Bir İnsan Hakkıdır” 
teması çerçevesinde bir konferans 
düzenlendi. Bu konferansa ERÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mürüvvet Başer konuşmacı 
olarak katıldı

2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz 
yarıyılında başarılı olan öğrencilerin 
Onur ve Yüksek Onur Belgeleri Bölüm 
öğretim üyeleri tarafından verildi. 
Dünya Hemşireler Günü etkinlikleri 
öğretim üyeleri ve öğrencilerin toplu 
hatıra fotoğrafıyla öğrencilerin anıları 
arasındaki yerini alarak sona erdi.
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Keykubat Tepesi’nde 
Ağaç Dikme Şöleni
Şehrimizin ve ülkemizin en büyük 
park alanlarından birisi haline gelmesi 
için Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çalışma yapılan Keykubat Tepesi’nde 
Ağaç Dikme Şenliği düzenlendi. Ağaç 
Dikme Şenliği’ne Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi 
Eski Bakanı Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman 
Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail 
Tamer, Hülya Nergis Atçı, bürokratlar, 
ilçe belediye başkanları ve şehrin farklı 
bölgelerinden gelen yaklaşık 20 bin 
vatandaş katıldı.

Farklı etkinlik alanlarının da oluşturul-
duğu Keykubat Tepesi’ndeki ağaç dikme 
şenliğinde konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Çelik, yeşil alanların 
insanları stresten uzaklaştıran adeta 
bir terapi merkezi olduğunu söyledi.

“Kayseri’ye Üç Önemli 
Park Geliyor”
Kayseri’nin kişi başına düşen yeşil alan 
miktarının Dünya Sağlık Örgütü’nün 

“ideal kent” tanımına uygun bir şekilde 
15 metrekare düzeyinde olduğunu ifade 

eden Başkan Çelik, “Şehrimiz bu açıdan ideal 
bir kent durumundadır. Çünkü yaptığımız 
yeni park ve yeşil alanlarla Kayseri’deki 
kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 
metrekareye çıkarmış bulunuyoruz. Ve bu 
miktarı çok daha üst noktalara çıkarmak 
için de yoğun bir gayret içindeyiz. Bugün 
burada yaptığımız çalışma da bu gayretin 
bir sonucudur. 1 milyon 100 bin metrekare 
büyüklüğündeki Keykubat Kent Park, 2 
milyon metrekareyi aşan Hava İkmal Şehir 
Parkı ve İç Anadolu’nun doğa sporları 
merkezi haline getireceğimiz Sarımsaklı 
Barajı projemizle kişi başına düşen yeşil 
alan miktarımızı 20 metrekarenin üstüne 
çıkaracağız. Her yıl yüz binlerce ağaç 
dikerek, mevcut yeşil alanlarımıza yeni-
lerini ekleyerek Orta Anadolu’nun sert 
kara ikliminin hakim olduğu, genelde 
kurak olan şehrimizi çok daha yeşil bir 
görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz. 
Böylece gelecek nesillerimize en değerli 
mirası bırakacağız” dedi.

“Keykubat Kent Park’ın 
Temellerini Atıyoruz”
Ağaç dikme şenliği ile birlikte kısa sürede 
bir orman oluşturacaklarını vurgulayan 
Başkan Çelik, “Yurdumuzda ve dünyada 
fidan dikme şenlikleri her zaman yapıla-
gelmiştir; ama biz bugün kısa süre içinde 

bir orman kuracağız. Boyları 1, 5 metre 
ile 4 metre arasında değişen 10 bin ağacı 
birlikte dikeceğiz. Dikeceğimiz ağaçlar 
Keykubat Kent Parkın ilk yatırımları 
olacak. Daha sonra buraya yapacağımız 
etkinlik alanları ile Keykubat Kent Park, 
ülkemizin en büyük sosyal alanlarından 
birisi haline gelecek. Biz, 1 milyon 100 
bin metrekarelik bu alanın yaklaşık 700 
bin metrekarelik bölümünü ağaçlan-
dıracağız. Siz değerli hemşerilerimizin 
buraya geldiğinde doğayla iç içe olmanızı 
istiyoruz. Burada ayrıca bir meyve bahçesi 
planlıyoruz. Şimdi diktiğimiz ağaçların 
yanı sıra 30’dan fazla meyvenin ağaçla-
rını dikeceğiz. Karadut, vişne, kiraz gibi 
çeşit çeşit meyveler dalından toplanıp 
yenebilecek. Hünnap da dahil bu iklimde 
oluşabilecek tüm meyveleri dikeceğiz. 
Ayrıca çok büyük bir etkinlik çayırı bu 
alanın içerisinde yer alacak. Festivaller, 
etkinlikler burada yapılabilecek. Her 
türlü sporun yapılabileceği spor alanları, 
futbol sahaları yine burada olacak. Ayrıca 
hemşerilerimizin hafta sonu geldiğinde 
piknik yapabilecekleri alanlar bulunacak. 
Bunların yanı sıra seyir terasları yapacağız. 
Özellikle Keykubat’ın tepe bölgesinde 
yeme-içme mekanlarının bulunacağı seyir 
alanı olacak. Burada ayrıca göle bakan 
tarafta Kıdemli Yaşam Köyü yapacağız. 
Kıdemli Yaşam Köyü’nün içerisinde 
yaşlılarımızın kalabileceği doğayla iç 
içe 1+1 daireler olacak. Projede ayrıca 
gençlerimiz için adrenalin alanlarının 
yer alacağı ‘Macera Park’ bulunacak. 
Çeşitli yürüyüş, koşu, bisiklet, ATV motor 
parkurları da olacak. Keykubat Park’a 
ulaşımın sağlanması için farklı yerlerden 
giriş noktaları yapıyoruz. Gerek Bölge 
Hastanesi tarafından, gerekse eski çevre 
yolu tarafından buraya ulaşılabilecek. 
Matbaacılar Sitesi tarafından da yatay 
asansör ile çıkış olacak. Hemşehrilerimiz 
aşağıya otomobilini park edip, şehri sey-
rederek yatay asansörle yukarı çıkacaklar. 
İşte bu denli farklı etkinlik alanlarının 
yer alacağı devasa ölçekli Keykubat Kent 
Parkın bir anlamda hep birlikte temellerini 
de atıyoruz” diye konuştu.

Ekonomi Eski Bakanı Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş da “Şehrin merkezinde, 
şehrin en güzel yerinde gerçekten bir 
hazine varmış. Bu hazineyi hayata geçirmek, 
yeşil bir alanda, insanlarımızın hafta sonu 

faaliyetlerinde yeşille ilişkilerini daha 
yüksek bir hale getirmek için Büyükşehir 
Belediye Başkanımızla birlikte Kayseri Şeker 
Fabrikası’nın ortak girişimi sonucunda 
gerçekten çok güzel bir alan ortaya çıkıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu 
projesini tebrik ediyorum başarılarının 
devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ağacı 
kutsal sayan eski Türklerde doğan her 
çocuk için bir ağaç dikildiğini belirti. 

“Ağacı kutsal bilen bir milletin insanları 
olarak ülkemizin her yanını yeşillendir-

mek ve ormanlaştırmak için durmadan 
çalışmalıyız. Bu bizim gelecek nesillere, 
gezegenimize ve bu güzel vatanımıza 
karşı olan borcumuzdur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki de konuşmasında “Çevre, son 
yıllarda tüm dünyanın ilgisini çeken ve 
üzerinde konuşulan konulardan birisi. 
Bu konuda bir çok konferanslar yapılı-
yor. Sebebi sanayi devriminden sonra 
büyük şeylerin oluşması ve insanların 
büyük şehirlerde yaşarken çevreye atık 
atmaları ve tabiatın düzenini ekosistemi 
bozmaları” dedi. Konuşmasının sonunda 
şehirde artan park sayısına dikkat çeken 
Özhaseki “Şu an park sayımız 1.000’i 
geçti. Elhamdülillah arkadaşlarımız 
değerli Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi, 
Kocasinan ve Talas hepsi büyük bir gayret 
içerisinde park yapmaya devam ediyorlar. 
Ellerine sağlık, Allah razı olsun diyorum” 
şeklinde konuştu.

Sirenler Çaldı, 10 
Bin Ağaç Dikildi
Konuşmaların ardından butona basıldı, 
sirenler çaldı ve vatandaşların katılımıyla 
10 bin ağaç iplerle kaldırıldı ve açılan 
çukurlara dikildi. Aynı anda dikilen 10 
bin ağaçla Keykubat Tepesi bir anda 
yeşile büründü. Şenliğe katılan protokol 
mensupları da meyve ağaçları diktiler.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ağaç Dikme 
Şenliği tam bir şölen havasında geçti. 
Şenliğe gelenlere ikramlarda bulunuldu 

ve şenlik alanında farklı aktivite alan-
ları oluşturuldu. Oluşturulan etkinlik 
alanlarında çocuklar doyasıya eğlenme 
fırsatı da buldular.

Geleceğe Miras
Kent Park olarak planlanan Keykubat 
Tepesi’ne Dikilen ağaçlar arasında 25 
çeşit meyve ağacı da var. Çalışmalar 
tamamlandığında Keykubat Tepesi 
Kayseri’nin yeni akciğeri ve sosyal yaşam 
merkezi haline gelecek. Keykubat Meyve 
Bahçesi’nde farklı çeşitleriyle elma, erik, 
şeftali, ayva, kayısı, kiraz, hünnap, fındık, 
böğürtlen, iğde, gilaburu gibi 25 farklı 
meyvenin ağacı bulunuyor.

“Ben” Metal Heykel 
Sergisi Açıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi tarafından “Ben” Metal Heykel 
sergisinin açıldı.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinden Bilgehan 
Korkmaz, Burcu Özçelik, Çiğdem Koca, 
Fatih Kahveci, Fatma Kendirci, Hasret 
Şahin, İsmail Hakkı Türkal ve Nergis 
Deniz’in hazırlamış oldukları ‘Ben’ isimli 
sergide 28 eser sanat severlerle buluştu.

Hunat Hatun Medresesinde gerçek-
leştirilen açılışa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet 
Güven, Kocasinan Belediye Başkanı 
Ahmet Çolakbayrakdar ile çok sayıda 
davetli katıldı.
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Türkiye’nin İlk ve 
Tek Festivali
Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası 
platformda düzenlediği Türkiye’nin ilk 
ve tek Liseler Arası Tiyatro Festivali 
sona erdi. Bu yıl 11.’si yapılan festiva-
lin sonunda dereceye giren okullar ve 
öğrenciler ödüllerini törenle aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 
Uluslararası 11. Liseler Arası Tiyatro 
Festivali’nin ödül töreni Kadir Has Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Festivale 
bu yıl üçü yurtdışından olmak üzere 
toplam 34 okul katıldı.

Festivalin ödül töreninde bir konuşma 
yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, 
bugüne kadar 313 okulun katılımıyla 

düzenlenen festivalde liseler tarafından 
sahneye konulan oyunları toplam 250 
bin kişinin izlediğini söyledi. Oyunlarda 
bugüne dek 5 bin gencin oyuncu olarak ya 
da teknik ekipte görev aldığını ifade eden 
Özgöncü, “Bunlar gençlerimizin kültür ve 
sanata olan ilgi ve yatkınlığını gösteriyor 
ve bu durum bizleri de ziyadesiyle mutlu 
ediyor. Festivalimiz bir yarışma değil bir 
şenliktir. Ödül alan veya alamayan her-
kesi tebrik ediyorum. Festivale katılan 
öğrencilerimiz başta olmak üzere emeği 
geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Salih Özgöncü’nün konuşmasının ardın-
dan festivalde dereceye giren okul ve 
öğrencilere verildi.

Müzeler Haftası’nda 
Müzeler Ücretsiz
Müzeler Haftası nedeniyle 10 gün 
süreyle müzeler ücretsiz ziyaret edildi. 
Vatandaşlar Selçuklu Uygarlığı Müzesi 
ile Kayseri Lisesi Milli Mücadele 
Müzesi’ni 25 Mayıs’a kadar ücretsiz 
gezebildiler. Türkiye’nin en modern 
müzeleri arasında yer alan Kayseri 
Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Sel-
çuklu Uygarlığı Müzesi’ni görmeyenler 
ve yeniden görmek isteyenler için 
Müzeler Haftası’na özel fırsat sunuldu. 
Her iki müze de Müzeler Haftası süre-
since ziyaretçilerine ücretsiz olarak 
kapılarını açtı.

Selçuklu medeniyeti teması ile dünyada 
kurulan ilk ve tek müze olan Selçuklu 
Uygarlığı Müzesi, 21 Şubat 2014 tari-
hinde hizmete açıldı. Envanterinde 600 
adet Selçuklu dönemine ait eser, 1.200 
adet sikke bulunan ve birbirinden ilginç 
dijital uygulamalarıyla dikkat çeken 
Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ne başta 
öğrenciler olmak üzere akademisyenler, 
araştırmacılar ve vatandaşlar büyük 
ilgi gösteriyor. Selçuklu Uygarlığı 
Müzesi›ne okullar, özel firmalar ve 
çeşitli dernekler tarafından gruplar 
halinde geziler düzenleniyor. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir 
tarihinden yola çıkılarak projelendiri-
len ve Anadolu Ortaçağı ile Selçuklu 
Uygarlığına odaklanan müze tematik 
bir yaklaşımla planlandı. Bir kısmında 
Selçuklu Medeniyeti ile ilgili uygarlığı 
ön plana çıkaran müzenin diğer kıs-
mında şifahiye özelliği ön planda yer 

alıyor. Selçuklu Uygarlığı bölümünde; 
Selçuklu Kenti, mimarisi, sanatı, bilimi, 
giysisi gibi unsurlar ile Kayseri’de Sel-
çuklular, Anadolu’da Selçuklular gibi 
kısımları görmek mümkün. Şifahiye 
bölümünde ise; ‹hastalıklar›, ‹tedavi 
yöntemleri ve aletleri›, ‹bilginler›, ‹ecza›, 
‹su ve sağlık›, ‹müzik ile tedavi›, ‹renk 
ile tedavi› gibi dikkat çekici unsurlar 
bulunuyor. Müze içerisinde Selçuklu 
dönemine ait eserlerin yanı sıra, etki-
leşimli ve teknolojik görsellik içeren 
alanlar yer alıyor. Böylece ziyaretçiler; 
dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve 
teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu 
Medeniyeti hakkında bilgiler alıyor.

2 Mayıs 2016 tarihinde açılarak Kayse-
ri’ye armağan edilen Kayseri Lisesi Milli 
Mücadele Müzesi de vatandaşlardan 
büyük ilgi görüyor. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, fiziki imkanları yetersiz olan, 
depreme dayanıksız hale gelen ve Taş 
Mektep olarak da bilinen tarihî Kayseri 
Lisesi binasının yerine Anadolu Lisesi 
standartlarında okul binası yaptırdı 
ve tarihî binayı aslına uygun şekilde 
restore ettirerek Türkiye’nin önemli 
müzelerinden birisi haline getirdi. Tüm 
yönleriyle Kurtuluş Savaşı’nı, Anado-
lu’nun milli mücadeleye katkısını ve 
milli mücadele kahramanlarını anlatan 
müzede Sakarya Harbi’nde şehit düşen 
Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri için 
de ayrı bir platform yer alıyor. Müzede 
Kayseri Lisesi’nin asırlık eğitim tarihini 
ortaya koyan bölümler de bulunuyor.

Daha Güçlü Olacağız
Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
yapılan TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması’nın Ödül 
Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman 
Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, idareci ve yöneticiler, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına salondaki öğrencilere 
“Geleceğin nükleer fizikçileri, kalp cer-
rahları, pilotları, mühendisleri, bilim 
adamları” diye hitap ederek başlayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, dün-
yada ekonomik savaşların süregeldiğini 
söyledi ve ekonomik yönden güçlü 
olan ülkelerin kaynakları ve imkanları 
elinde tuttuğunu kaydetti. Ekonomik 
yönden gelişmenin yolunun ise bilimsel 
olarak kendimizi geliştirmek olduğunu 
ifade eden Başkan Çelik, “Bilim sadece 
ekonomik anlamda değil savunma 
sanayi açısından da ülkeleri güçlü hale 
getiriyor. Böyle olduğu takdirde figüran 
olmuyorsunuz, senarist oluyorsunuz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi tüm 
dünyaya kafa tutar hale getirdiyse kendi 
milli sanayimizin gelişmesiyle oldu” dedi.

Türk milli savunma sanayinden bahseden 
ve Afrin harekatında dünyaya gücümüzü 
gösterdiğimizi belirten Başkan Çelik, daha 
gidecek çok yolumuz olduğunu söyledi. 
Elimizde çok önemli bir potansiyel güç 
olduğunu ifade eden Çelik, bu potansi-
yeli harekete geçirmek için Kayseri’de 
ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. 
Bu manada yaptıkları Bilim Merkezi’nin 
sadece Kayseri’ye değil bölgeye de hizmet 
verdiğini dile getiren Başkan Çelik, “Tek 
gayemiz bilimi sevdirmek ve özendirmek. 
Dokunarak, hissederek bakılan iş çok 
daha fazla akılda kalıyor. Bunun için 
Bilim Merkezi ile kalmayacağız Bilim 
Merkezi yanına Bilim Parkı da yapacağız” 
diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik, ilimle ve fenle 
uğraşanların sürekli kendilerini yeni-
lemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. 
Konuşmalardan sonra 12. TÜBİTAK 
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri 
verildi.
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Tiyatro
Kültür sanat etkinlikleri her yaş gru-
buna hitap eden oyunları Kayserililerle 
buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu 
birbirinden güzel oyunlar tiyatrosever-
lerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı boyunca 
hafta sonları kültür sanat etkinlikleri 
altı önemli oyunla devam etti. Anadolu 
Selçuklular zamanında yaşanmış olan 
hüzünlü bir aşk hikayesinin anlatıldığı 

“Aşk ve Şifa” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda 
sahnelendi. Oyun tiyatroseverler tara-
fından büyük ilgi gördü.

Hafta sonlarında sahnelenen diğer bir 
oyunda “Karagöz ile Hacivat” gölge oyunu 
oldu. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen 
oyunda hem çocuklar, hem de büyükler 
keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, herkesin çok 
sevdiği sevimli kedinin tiyatroya uyar-
lanmış hali olan “Garfield” adlı oyunu 
da Kayserililerle buluşturdu. Garfield, 
Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
iki seans halinde sahnelendi.

“Dolgi ve Arkadaşları Zamanda Yolcu-
luk” adlı oyun da Şehir Tiyatrosu’nda 
sahnelenen bir diğer oyundu. İki 
seans halinde sahnelen oyunda Dolgi 
ve arkadaşlarının maceraları anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat 
etkinlikleri tiyatroseverler için etkinlik-
lerini aralıksız olarak sürdürdü. Çocuklar 
ve yetişkinler için iki ayrı oyun yine 
nisan ayı etkinlikleri çerçevesinde 
izleyicileriyle buluştu.

Fareler ve İnsanlar adlı oyun Şehir 
Tiyatrosu’nda sahneye konuldu. Yal-
nızlıklarında kaybolmuş insanların 
arasında var olmaya çalışan iki dostun 
sürükleyici hikayesini anlatan tiyatro 
oyununu Onur Atacan yönetti. Kayserili 
tiyatroseverler oyuna büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar için Süper Hospi Mikroplara 
Karşı adlı oyun sahnelendi. Çocuklar 
ve ailelerin büyük ilgisiyle karşılanan 
oyunda diş temizliğinin önemi anlatıldı. 
Oyun Şehir Tiyatrosu’nda üç seans 
halinde sahnelendi.

Fotoğraflarla 
Tarihe Yolculuk
Her ay gerçekleştirilen Profesyonel 
Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu 
ay Kayseri ve Anadolu tarihine ışık tutan 
Kültepe’de yapıldı. Uygulama gezisine 
katılanlar kazı alanının birbirinden güzel 
fotoğraflarını çekti.

Büyükşehir Belediyesi, yeni fotoğrafçılar 
yetiştirmeye ve Kayseri’nin tarihî ve doğal 
güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. 
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen Profesyonel Fotoğraf 
Eğitimi ve Uygulama Gezisi, çok sayıda 
fotoğrafçının katılımıyla yapıldı.

Her ay Kayseri’nin farklı bir güzelliğini 
görme şansı bulan Fotoğraf Eğitimi ve 
Uygulama Gezisi’ne katılanlar Külte-
pe’de Anadolu tarihine şahitlik ettiler. 
Kültepe’deki kazı alanından fotoğraflar 
çeken katılımcılar hem fotoğrafçılık, hem 
de tarihimiz hakkında bilgiler aldılar.

“Dem Trio Konseri”
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilim Kültür 
Sanat Komisyonu tarafından “Trio Ateşi 
Konseri” düzenlendi. Sabancı Kültür 
Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, çok 
sayıda akademik personel ve öğrenci 
katıldı. Özcan Ulucan, Birsen Ulucan ve 
Ozan Tunca, Trio Konseri ile dinleyicilere 
unutulmaz bir gece yaşattı.
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