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Dr. Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Şehir’imizden Selamlar

Sonbahara kültür, sanat ve eğitim mevsimi 
desek yeridir. Okulların ve üniversitelerin açıl-
ması ile canlanan şehir hayatı, eğitimi ve öğretimi 
şehrin en canlı ve görünür yanı hâline getiriyor. 
Şehrimiz dışından gelen öğrencilerimizle birlikte 
caddelerimizde, okullarımızda, kütüphanelerimizde, 
kitapçılarımızda, sanat ve kültür merkezlerimizde 
hissettiğimiz hayat daha da hissedilir hale geliyor. 
Yazarlarımızın yaptığı etkinlikler, sanatçılarımızın 
açtığı sergiler, bilim ve düşünce adamlarımızın 
konferans, panel ve sempozyumları şehrimize 
can katıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak hem 
yaptığımız kültürel ve sanatsal etkinliklerle hem de 
yapılanlara zemin oluşturma niyetimizle sonbaharı 
gerçekten de bir kültür ve sanat 
mevsimine dönüştürüyoruz.

Şehrimizin kalbi, gözbebeği 
diyeceğimiz İç Kale'mizin resto-
rasyonunun bitmesiyle birlikte 
insanlarımız şehrimizin gönlünde 
bir kültür ve sanat merkezine 
kavuştu. Kalemizde bulunan Arke-
oloji müzesi, sanatçılar sokağı ve 
kültür alanları büyük bir boşluğu 
dolduracak.

Kitap deyince akla artık Kayseri 
geliyor. Çünkü son dönemlerde 
yaptığımız veya desteklediğimiz 
kitap fuarları gerek katılımcı yayıncılar ve yazarlar 
ve gerekse katılan insanlarımız bakımından bizler 
ve ülkemiz için umut vadediyor. 800 bine yakın 
insanımızın katıldığı kitap fuarımız şehrimiz adına 
gelecekte yapacaklarımıza ışık tutuyor.

Yaman Dede Şiir Yarışması, Kayseri’de ünlü 
yönetmenimiz Mesut Uçakan tarafından çekimi 
yapılan Süveyda filmi, Altın Çınar Film Festivali, 
üniversitelerimizde ve sivil toplum örgütlerimizce 
yapılan kültürel etkinlikler, Şehir ve Film Akade-
mi’mizde, KAYMEK’te yapılan atölyeler, konferanslar, 
eğitim kursları şehrimizin düşünce dünyası için 
önemli kazanımlardır. İnşallah Kayseri kültürel 
tarihine ve geçmişine uygun bir biçimde bugünü 
ve geleceğini de aynı eksende oluşturmaya devam 

edecek. Çünkü insan beşeriyetten insanlığa ancak 
kültürle geçebilir.

Bu kültürel ortamda Şehir dergimizin 31. sayısı 
da huzurlarınızda. Dergimiz yukarıda sözünü 
ettiğim kültür ve sanat eksenine uyumlu adeta 
bir kültür ve sanat özel sayısı oldu. Bu sayımıza 
şehrimizin sembol isimlerinden Gözübüyükzade 
İbrahim Efendi ile başladık. Mustafa Işık hocamız 
yazdı. Açılışını yaptığımız Kayseri Kalesi'ni tarihi ve 
kültürel derinliğiyle Kültür Varlıkları Daire Başkanımız 
Gürcan Senem yazdı. Hasan Elmaağaç’ın Arkeoloji 
Müzesi yazısı şehrimizdeki müzenin tarihî gelişim 
sürecini anlatarak bugüne nasıl ulaştığını bütün 
detayları ile anlatıyor. Özellikle İç Kale’de açtığımız 

Arkeoloji Müzemizin son halini de 
fotoğraflar ve eserler eşliğinde 
anlatıyor. İlgiyle okuyacağınızı 
umuyorum.

Kıymetli şehir tarihçimiz Halit 
Erkiletlioğlu Kayseri’de Güherçile 
ve Barut Fabrikası yazısı ile şeh-
rimizin ekonomisinde ve hafıza-
sında önemli bir yere sahip olan 
kurumumuzun hikâyesini anlatıyor. 
Şehir tarihimiz açısından önemli 
bir yazı olduğunu düşünüyorum.

Burhan Türk’ün Kayseri Halay 
Türküleri, Kıymetli kültür adamımız 

Ömer Önder ile söyleşi, Kayseri’nin kültür ve sanat 
tarihinde, şehir hafızasında önemli bir izi ve yeri 
olan Bir Türk’e Gönül Verdim filmi ile ilgili yazı ve 
fotoğraflar, Yaşayan Şehir bölümümüzde Kayseri 
mahallî musikisinin en önemli mekânlarından biri 
olan Doremi Saz Evi ile ilgili dosyamızla birlikte 
Akademi Günlüğü, Mimar Sinan’ın İzinde, Kitabiyat 
ve Kültür Sanat Haberleri bölümümüz yine dopdolu.

Sizler derginizi okurken bizler şehrimizle ilgili bir 
kütüphane, bir kültür ve sanat merkezi ve benzeri 
bilimsel ve kültürel etkinliklerle ilgili daha başka 
neler yapacağımızı düşünmeye devam edeceğiz. 
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle kültür ve 
sanat dolu günler diliyorum…
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Portre
Gözübüyükzade İbrahim Efendi
Mustafa Işık


1160/1747 yılında, Muharrem ayının başında, Kayseri’de 
doğmuştur. Babası Muid Efendizade Mehmed Behçet Efen-
di’dir. İlköğrenimini Kayseri’de yaptıktan sonra Konya / 
Hadim’e gitmiş; Ebu’s Said Mehmed Efendi’nin derslerine 
devam etmiştir. Hocasının vefatı üzerine, yerine geçen Büyük 
Hüseyin Efendi’nin derslerine devam etmiş ve icazetname/
diploma almıştır. Kayseri’de 40 yıldan fazla ilimle uğraşmış; 
500 kadar öğrenciye icazet vermiştir.

Kitapları ve makalelerinin başında, “öğrenciler ve âlimler 
arasında Gözübüyükzade olarak bilinen” kaydı vardır. Tefsir 
ilminde daha fazla şöhret olmuştur. Ders notlarından bazı 
eserler oluşturmuştur.1 Şiirleri de bulunmaktadır. “Harputlu 
Ömer Naimî Efendi, gençliğinde Kayseri’ye gelmiş, uzun bir 
süre Kayseri’de kalmış, Gözübüyükzade’den de ilim almıştır.2

Mehmed Raşid Efendi, Gözübüyükzade İbrahim Efen-
di’yi 1211/1796 yılında kütüphane hizmetiyle görevlendir-
miştir.3 Öğrencilerine ders verme şeklinde yazdığı, Arapça 
dilbilgisiyle ilgili bir makale “İki özel isim arasında ibn=oğlu 
kelimesinin elifinin düşüp/düşmemesiyle” ilgilidir. Burada 
verilen misallerden biri “Muhammed Raşid bin Cafer”dir.4 Bu 
ismin kütüphanenin sahibi Mehmed Raşid Efendi olduğunu 

1 Gözübüyük İbrahim Efendi, Risâletün fî Hakki’l Besmele, Tercüme: 
Osman Keskioğlu, Ankara, 1977, s. 1-2, 5; Ahmed Nazîf Efendi, Kay-
seri Meşhurları, s. 54; Karabulut, Yazmalar Ansiklopedisi, I/43.

2 Aydoğmuş, Günerkan, Harput Kültüründe Din Âlimleri, Elazığ, 1998.
3 Ahmed Nazîf Efendi, Kayseri Meşhurları, Sadeleştirenler M ve H. 

Diriöz, Kayseri 1991,s. 54.
4 Gözübüyük, Fî Hakki’l Besmele, s.65-66.

biliyoruz. İbrahim Efendi’nin de -öğrencisine ders anlatır-
ken veya makale yazarken- misal olarak da olsa, anılması 
gereken kimsenin kim olduğunu tespitte isabetli olduğunu 
görüyoruz. Bu onun vefasının ve başarılı eğitimci olduğu-
nun bir göstergesidir. Bunun başka örneklerini kütüphane 
konusunda göreceğiz.

1785-90 yılları arasında Gözübüyük Medresesini kurmuş 
ve ilk müderrisi olmuştur.5 1213/1798 yılında, araştırılması 
gereken bir meselede, memleketin âlimleri arasında adı 
zikredilir.6 1231/1815 tarihinde, Tuna boylarında yapılan bir 
kalenin tamiri için toplanacak yardımda gayret gösteren 
kişiler arasında adı zikredilir.7

1240/1824 tarihinde Battal Mesiresi’ni canlandıran Osman 
Nuri Paşa, yapılacak törenlerin maddi-manevi organizasyonunu 
Gözübüyükzade İbrahim Efendi’ye verir. Ölümünden sonra 
bu görev oğlu Sabit Efendi’ye verilir.8 1250/1834 tarihinde 
vergi amaçlı tutulan Temettuat Defteri’nde farklı bir şekilde 

“Ders-i Âm, Hafız-ı Kütüb-i Evvel, Gözübüyükzade, Faziletli 
İbrahim Efendi” sıfatlarıyla adı geçmekte, üzerinde ev, bağ ve 
cehrilik kaydı bulunmaktadır.9 Yani müderristir, kütüphanecidir, 
erdemlidir ve maddi durumu da iyidir. Kütüphaneye gelen 

5 Gözübüyük İbrahim Efendi, s. 2; Güven, Kayseri’de Yazma Mecmua-
lar, s. LXXVIII; Bkz. Medreseler ve Müderrisler.

6 Ahmet Nazîf, Mir’ât-ı Kayseriyye, Sadeleştiren Mehmet Palamutoğlu, 
KAyseri 1987, s. 158.

7 Ahmet Nazîf, Mir’ât-ı Kayseriyye, s. 169.
8 Ahmet Nazîf, Mir’ât-ı Kayseriyye, s. 184.
9 Demir, İsmet I /69 Kayseri Temettuat Defteri, (I-III) Kayseri, 1998.
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▲ Gözübüyükzâde İbrâhim Efendi’nin Mecmûʻatü’l-kavâʻid adlı eserindeki “Hamdele” 
risâlesinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 1439, vr. 35b-36a)

hoca, öğrenci vb. herkese yardımcı olmuştur. Bu durumda 
yaklaşık 40 yıl kütüphane hizmetini yürütmüş olmaktadır.

18 Şevval 1253/15 Ocak 1838 tarihinde, Pazartesi günü vefat 
etmiştir. Mezarı, Hacı Kılıç Camii’nin doğu tarafındadır.10

Mezar taşı kitabesinde şu şiir bulunmaktadır:

Kurretu’l aynı cihanın hem zemanın seyyidi
Nuş idüp cam-ı ecelden daldı bahr-ı rahmete
Kabr-i yarı eylenir Ravza-i Huld-i berin
Hurilerle daim olsun iyşu zevk-i ibrete
Tutdi matem hep vilayetler ana feryad idüp
Nice tüllap bağrını yandırdı nar-ı firkate
Gel dua kıl kabrine şimden geru ihlâs ile
Hem şefaat iltica kıl gitti erdi devlete
Mevtine tarih di Fehmi ah ile cevher gibi
Es-Sena li’llah düşdi İbrahim Efendi Cennete
H: 125311

Açıklaması:
Dünyanın göz aydınlığı, zamanın efendisi
Ecel şerbetini içip rahmet denizine daldı
Mezarı, yüce cennetlerden biridir

10 Ahmed Nazîf Efendi, Kayseri Meşhurları, s. 57; Şimdiki Kız Enstitü-
sünden Sahabiye Medresesi’ne kadar olan alan, yani Kız Enstitüsü, 
Tiyatro, valinin evi vb. yerler orman gibi mezarlık idi.

11 Gözübüyük İbrahim Efendi; s. 1; 113; Güven, Kayseri’de Yazma Mec-
mualar, s. LXXVIII.

Hurilerle birlikte bulunsun
Bütün iller, ölümüne ağlayarak yas tuttu
Öğrenciler, ayrılık ateşiyle bağırlarını yaktılar
Gel bundan sonra mezarına ve İhlas oku
(veya içtenlikle dua et)
Hem de şefaat dile çünkü o rahmete ulaştı
Fehmi adındaki şair “Es-Sena li’llah düşdi İbrahim Efendi 
Cennete”
Mısrasıyla ölümüne tarih düşürdü.

Ayakucundaki kitabede ise şunlar yazılıdır:
Kutbu’l Ulemâi’l Muhakkikîn ve Umdetu’l Fudalâi’l 

Müdekkikîn el Müştehir beyne’l Enami ve’s Selatîn Gözü-
büyükzade İkra’ li Rûhihi’l Fatiha maal iâdeti.12 Yani gerçeği 
araştıran bilginlerin büyüğü, araştırmacı olan erdemli kişilerin 
güvendiği, halk arasında ve sultanlar tarafından tanınmış 
Gözübüyükzade’nin Ruhuna Fatiha okuyun.

Bu durumda 93 yıllık, uzun bir ömür yaşamış olmaktadır. 
Torunu Ahmed Hıfzı’nın yazdığına göre, 1747-1838 yılları ara-
sında gelip geçen 7 padişah devrini, özellikle önemli olayların 
geçtiği III. Selim ve II. Mahmud devirlerini görmüş, II. Mahmud 
tarafından Şeyhülislamlık teklif edilmiş ise de yaşlandığını 
ileri sürerek bu görevden bağışlanmasını istemiştir. Oğlu 
Sabit Efendi, 1255/1839, 1256/1840 ve 1259/1843 tarihlerinde 
üç defa müftülük görevine getirilmiştir.13

Numarataj Defterine göre, Sancaktepe Mahallesi’nde 
“Gözübüyük Sokağı”, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde 
Sabahat-Hıfzı Gözübüyük İlköğretim Okulu bulunmaktadır. 
Kendisinden sonra gelen kuşakların “Gözübüyükzade” olarak 
tanınması, onun büyüklüğünün de bir belgesi sayılabilir.14

Eserleri:
1. Risâletü’l İstiâre=Takrîru’l İstiâreti=İstiare Risalesi: Arap 

Edebiyatıyla ilgili olan bu eser 1255/1839 tarihli olup, yazmadır. 
Raşid Efendi Kütüphanesinde iki nüshası bulunmaktadır.

2. Şerhu Risâleti’l İstiâreti fi’l Meânî ve’l Beyân: Yukarıdakinin 
açıklaması mahiyetindedir.15

3. Mecmuatü’r Resâil: Raşid Efendi Kütüphanesindedir. Tef-
sirle ilgilidir. İçerisinde 33 adet risale vardır. İstanbul’da, 

12 Gözübüyük İbrahim Efendi, s. 114.
13 Gözübüyük İbrahim Efendi, s. 2; Ahmed Nazîf Efendi, Kayseri Meş-

hurları, s. 57–58.
14 Kaynaklarımız arasındaki Bağdatlı İsmail Paşa’nın “Hediyyetu’l Ârifîn” 

adlı kitabı, İlahiyat Kütüphanesine, torunu Ahmed Hıfzı Gözübüyük 
tarafından vakfedilmiştir.

15 Karabulut, Ali Rıza, Yazmalar, I/29, II/284; Yazmalar Ansiklopedisi, 
I/43.

1274/1857 yılında basılmıştır.16

4. Risâle fî Hakki’l Besmele: Besmele Risalesi. 
Kelam, fıkıh, mantık, felsefe vb. konularda, 
ders notlarından oluşan risalelerdir. 1273 
yılı ve sonrasında, İstanbul’da basılmış-
tır. Arapça bilmeyenlerin yararlanması 
için, torunu Ahmed Hıfzı Gözübüyük 
tarafından Osman Keskioğlu’na tercüme 
ettirilmiş ve basılmıştır. Ord. Prof. Hilmi 
Ziya Ülken tarafından, 10 sayfayı aşan bir 
önsöz yazılmıştır.17

5. Tercümetü Sûrati’l Kadr: Milli Kütüphanede 
bulunmaktadır.

6. Risâletun fî Hakkı’l Hamdele
7. Risâletun fî Kelimeti “Emma Ba’d”
8. Risâletun fî Hakkı’t Taslıyeti ale’r Rasûli fî 

Evâili’l Kütüb18

9. Nebe Cüzü Tefsiri, İstiâretü’l İsâmi Şerhi, 
Mecmuatu’l Fevâid ve 31 cüz/fasikül civa-
rında Mecmuatu’l Kavâid denilmektedir.19 
Bu durumda Mecmuatu’l Kavâid ile Mec-
muatü’r Resâil’in aynı eser olduğu akla 
gelmektedir. Tercüme-i İstiâre-i İsâm adlı 
eseri, yukardaki şerhlerden farklı olarak, 
adı üzerinde, bir tercümedir. 1259/1843 yılında, Kayseri’de 
çoğaltılmış olup, İstanbul/Millet Kütüphanesinde mevcut-
tur.20 Ahmed Nazif ’in, “bu üç eserin basılmış olduğunu” 
söylemesi, İstanbul’da çalışan İsmail Paşa’nın bilgilerini 
doğrulamaktadır. Çağdaş olan iki yazarın verdiği bilgiler 
arasında bir uyuşmazlık gözükmektedir. Mesela, Ahmed 
Nazif “Bina Tefsiri” derken İsmail Paşa “Tefsîr-i Cüz’ü’n 
Nebe” kaydetmektedir. İkincisi bize göre daha doğrudur 
çünkü el-Nebe ve el-Bina kelimelerinin Arapçada noktasız 
yazılışı aynıdır. Burada, hadis metodolojisinde “tashif” 
denilen göz yanılgısı meydana geldiği sezilmektedir. Yani 

“Amme Cüzü Tefsiri” olması daha mantıklıdır. Ahmed 
Nazif ayrıca Şerh-i Akâid üzerine haşiyesi olduğunu 
kaydetmektedir.

16 Karabulut-Mercan, s. 478 Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki 
Basmalar Kataloğu, Kayseri, 1993.

17 Gözübüyük İbrahim Efendi, Risâletün fî Hakki’l Besmele, Ankara, 
1977; Karabulut, Yazmalar Ansiklopedisi, I/43; Ahmet F. Yüksel, 
Kuran’da İnsan–8; 25.12.2000- Akşam Gazetesi- (Bkz. http://sufizmve-
insan.com).

18 Karabulut, Yazmalar Ansiklopedisi, I/43.
19 İsmail Paşa, 1/41 İsmail Paşa Bağdadi, Hediyyetu’l Ârifîn Esmâu’l 

Müellifîn Âsâru’l Musannifîn, İstanbul, 1. cilt 1951, 2. cilt 1955.
20 Altuner, (Uzer) Nuran, 33 “İstanbul Kütüphanelerine Göre Kayseri’de 

İstinsah Edilen Eserler ve Kayserili Müstensihler”, Kayseri ve Yöresi 
Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Kayseri, 2001.

10. Duhan Suresinin Tefsiri, Gözübüyükzade İbrahim (Kayseri), 
Tercüme-i Sûre-i Duhan, İstanbul, (1287/1871), 24 sayfa.21

11. Tefsirle ilgili “İrşâdü’l Nâsihîn Fî Tefsîri Ba’zı Âyât” adlı 
Arapça yazma eserinin iki nüshası “Atıf Efendi-1861, 
1878; Gözübüyükzade İbrahim Muhammed Atı 0002119 
297.2 Arp İstanbul. 1259 (Süleymaniye bölüm olabilir)22 
bulunmaktadır.
Torunu Ahmed Hıfzı tarafından 50 kadar eserinin adı, baskı 

yeri ve tarihi, mevcut olduğu kütüphane ismi verilmektedir.23 �

Kaynaklar
 ⊲ İslam Ansiklopedisi

21 Bkz. http://www.kubacami.org/konular/akademi/alak_tefsir/9_sure_
tefsir_ornekler

22 Süleyman el-Cemel, Türkiye Kütüphanelerindeki Tefsirle İlgili Eser-
ler, (Bkz. http://www.angelfire.com./dc/dayhan/Tefsir.doc)

23 Gözübüyük İbrahim Efendi s. 108–110.
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Gürcan Senem

B ir konu eğer derinse, üzerine de söylenmiş 
ve dahi söylenecek çok söz varsa, konuyu ele 

alış yönteminizin tümdengelim veya tümevarım 
olmasının bir ehemmiyeti kalmıyor. Konu da hele 
insanla ve hatta insanın varoluş mücadelesinin 
devamıyla ilgiliyse! Bugünden başlangıca veya 
başlangıçtan bugüne; bilgi, belge, sözlü aktarımlar, 
karşılaştırmalı çıkarımlar ve biraz da hayal gücüyle 
köklü bağlantılar kuruluyor, hikâyeler yazılıyor. Bir 
de varoluşu anlamak ve hayatlarımıza anlam katmak 
adına felsefeler geliştiriliyor. Bu resim içerisinde 
kutsal kitapların yeri ve rolü; zamandan zamana, 
milletten millete, kişiden kişiye ve hatta kişinin 
geçirdiği evrelere ve yaşadıklarına göre farklılık 
gösterebiliyor. Varoluş mücadelesinin yanında, 
insanoğlunun tüm zamanlara varlığını hissettirme 
arzusu, ihtiyaçlarının ötesini hedefleyen bir aklın 
ürünlerini bize emanet ediyor.

İnsanoğlu, ilk mağara yerleşimlerinden bugünkü 
modern hayata kadarki süreç içerisinde varlığını 

sürdürmek için barınma ihtiyacı hissetti. Bunun 
için barınaklar yaptı. Çok basit bir tabirle bun-
lara “ev” diyebiliriz. Ancak bireysel barınaklar, 

yaşadığı toplum içinde kendi güvenliğini 
sağlasa da başka toplumların saldırıları 
karşısında yetersiz kaldı. Bunun için tüm 
evleri içine alan, aşılması ve yıkılması 
zor yüksek duvarlar inşa ettiler.▲ Matrakçı Nasuh; Beyân-ı Menâzil-i Seferi Irâkeyn’de Kayseri ve Surları
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▲ Albert Gabriel’in Kayseri surları ve İç Kale’yi gösteren planı üzerinde; 
Gordianus surlarından, Justinianus’un surları daraltmasına ve Türk 
dönemi ilavelerine, kalenin dönemsel oluşumuna dair öngörü ▼ Kayseri Kalesi’nin İçine 1980’li Yıllarda Yapılan Sarraflar Çarşısı

geçiren Tarihî Kentler Birliği ve ÇEKÜL 
Vakfı, bir şehirde “Kale-Çarşı-Mahalle” 
bütünlüğünü yerel kimliğimizin olmazsa 
olmazı olarak nitelemektedir. Her biri 
bir şehrin sembolü olabilecek değere 
sahip olan bu üçlemenin kadim Anadolu 
şehirlerinde mevcudiyetleri ile ilgili 
çalışmalar, yerel yönetimlerin güçleri 
oranında devam ediyor.

Kayseri için sembol olan birkaç 
mekândan belki en önemlisi İç Kale’dir. 
Kayseri Kalesi ile ilgili çok sayıda araştırma 
ve akademik makale mevcut. Tüm tarihî 
süreç detaylı bir biçimde farklı bakış 
açılarıyla ele alınmış. Hem yapımından 
bugüne kadarki geçirdiği evrelere, hem 
de üzerinde yer alan kitabelere kadar tüm 
bilgilere ulaşmak mümkün. Bu sebeple 
yazımızda, daha önce uzun uzadıya ele 
alınan konuları özetleyerek değerlendir-
meyi uygun gördük. Kısaca, kronolojik 
bir bütünlük içerisinde tarihsel sürece 
değindik. Ancak konu bütünlüğü açısın-
dan yazımızın çerçevesi; restorasyonu 
ve yeniden işlevlendirme çalışmaları 
tamamlanan İç Kale olacaktır. Özellikle 

▲ Caeserea (AD 238-244) AE - Gordian III

Çok basit bir dille kalelerin ortaya 
çıkış hikâyesi bu şekilde izah ediliyor. Bu 
aşamadan sonra artık kaleler 17. yüzyıla 
kadar, yerleşim yerlerinin en stratejik 
yapıları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün 
tüm dünya tarihi boyunca inşa edilmiş 
kaleler incelendiğinde birbirinden farklı 
onlarca tür kale görmek mümkün. Kale-
lerin tipolojileri, kullanılan malzemeler, 
araziden nasıl faydalandığı ve seçilen 
noktanın stratejik özellikleri, bu yapıla-
rın niteliklerini ve işlevlerini anlamada 
önemli başlıklardan sadece birkaçıdır. 
Kaleler de dâhil olmak üzere insanın 
inşa ettiği hiçbir yapı sadece maddeden 
ibaret görülemez. İnşa edilen yapılar 
gereksinimlerin ve aklın ürettiği, organik 
bir bütünün parçaları olarak görülmeli, 
değerinin; toplumun damarlarında akan 
kan olan “kültür” olduğu bilinmelidir.

Ülkemizde, yerel yönetimler başta 
olmak üzere birçok kamu kurum ve 
kuruluşuna destek vererek; tarihî ve 
kültürel mirasımızın korunması, yaşa-
tılması ve gelecek nesillerimize aktarıl-
ması çalışmalarını planlayan ve eyleme 

son 20 yılı, yazının sonunda daha detaylı 
olarak değerlendireceğimi belirtmek 
isterim. Ama önce isterseniz Kayseri 
Kalesi’nin ilk inşası ile başlayalım.

Strabon’dan Prokopios’a, Evliya 
Çelebi’den Polonyalı Simeon’a ve Charles 
Texier’den Albert Gabriel’e kadar kente 
uğrayan gezgin ve tarihçilerin hepsi 
kaleden bahsetmiş (Strabon farklı bir 
tahkimattan söz etmiş olabilir), bir 
kısmı yaşadığı dönemde kullanıldığı 

şekliyle Kayseri’yi anlatırken kent ve 
kale kelimelerini aynı anlamda, bir kısmı 
kenti kuşatan sur duvarlarını kale olarak 
ifade etmişler. Bir kısmı ise hem İç Kale 
hem de Dış Kale surlarını kale olarak 
nitelemiştir.

İç Kale; düz bir ovanın ortasında yer 
alan, çevresi hendeklerle çevrili nadir kale 

örneklerinden biridir. Uzun kısımları 
doğu-batı istikametinde yer almaktadır. 
Bugünkü İç Kale, dış şehir surlarından 
tamamen ayrılarak, onarımlarda eklenen 
duvarlarıyla tamamen kapalı bir kale 
durumuna getirilmiştir.

Strabon, Kayseri’den bahsederken 
böyle büyük bir şehirde hayret duyulacak 
bir biçimde surların olmadığından, sadece 
eski şehrin çevresinde yer alan tahkimat-
lardan bahseder. Bu da, milattan önce 

1. yüzyılda Kayseri’ye gelen Strabon’un 
bahsettiği bu yapıların bugünkü İç Kale 
ile bağlantısı olmadığını gösterir. Daha 
sonra Roma İmparatoru Gordianus III 
döneminde (MS 238-244), imparatorun 
dördüncü tahta çıkış tarihi olan 242 yılında, 
Kayseri’de yeni inşa edilen surların hatı-
rasına, imparator ve karısı Trankulliana ▲ Caeserea (AD 238-244) AE - Gordian III

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1535 yılları arasında düzen-
lemiş olduğu Irakeyn Seferi sırasında ordusuyla Kayseri’den 
geçerken, minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh’a çizdirdiği 
Kayseri Şehir Minyatürü’nde yer alan kale çizimi, Kayseri 
Kalesi’nin en eski çizimi ve görseli olarak bilinmektedir.

Roma İmparatoru Gordianus 
III döneminde, imparatorun 
dördüncü tahta çıkış tarihi 
olan 242 yılında, Kayseri’de 
yeni inşa edilen surların hatı-
rasına, imparator ve karısı 
Trankulliana adlarına sikke 
bastırıldığı biliniyor. Bu 
sikkelerde geçen “Entix” ve 
“Entixion” kelimeleri “Sur” 
anlamına gelmektedir. 
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▲ Mahmut Akok’un, Bizans 
Dönemi İç Kale Tasarısı

▲ Mahmut Akok’un, Türk 
Dönemi İç Kale Tasarısı

▲ Kayseri Kalesi’nin İçinde Yer 
Alan Dükkânlar (1950’ler)

adlarına sikke bastırıldığı biliniyor. Bu 
sikkelerde geçen “Entix” ve “Entixion” 
kelimeleri “Sur” anlamına gelmektedir. 
Sikkelerden birinde Erciyes Dağı da 
kullanılmıştır. Ancak araştırmacılar bu 
surların İç Kale ile ilişkili olmadığını, 
dış surlar olması muhtemel olduğunu 
düşünüyorlar.

6. yüzyılda yaşamış Bizanslı tarihçi 
Prokopios, Kayseri’nin kuruluşunda 
yapılmış olan surların birbirinden uzak 
tepeleri, bahçeleri ve otlakları çevirdiğini, 
şehrin evlerinin buraları dolduramadı-
ğını, Bizans İmparatoru Justinianus’un 
şehri koruyabilmek için eskiye göre daha 
dar surlar yaptırdığını belirtmektedir. 
Bu bilgiler ışığında birçok tarihçi, dış 

bugün hâlâ ayaktadır.
İç Kale, Erken Cumhuriyet Döne-

mi’nde yerleşim alanı olarak varlığını 
sürdürmeye devam etmiştir. Modern 
şehirleşme, kamusal yapıların yavaş 
yavaş varlığını daha da hissettirmesi, 
Genç Cumhuriyet’in heyecanlı idareci-
lerinin radikal kararları, şehri derinden 
etkilemeye başlamıştır. Kale de bundan 
nasibini almıştır. 1930’lu yıllara kadar 
yerleşim yeri olarak kullanılan kale içi, 
bu tarihlerden itibaren pazar yeri olarak 
da kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyı-
lın ortalarında, kale içinde sivil mimari 
yapılarının tamamı yıkılmış, yerine 
ticaretin daha aktif olduğu mekânlar 
yapılmıştır. Bu yıkım sırasında çok önemli 
tarihî eserler de maalesef kaldırılmıştır. 
1970’li yılların sonunda kale içinde yer 
alan niteliksiz yapılar kaldırılarak kale 
içine müze binası inşa edilmesi fikri 
doğmuştur. Hızlı çalışmaların ardından 
kamulaştırma işlemleri tamamlansa da 
12 Eylül darbesinin ardından idareciler, 
maliyetlerin yüksekliğini problem etmiş, 
Sarraflar Derneği’nin kalenin restorasyon 
karşılığında Sarraflar Çarşısı olması fik-
rini benimsemişlerdir. Ancak uygulama 
aşamasının ardından kale işlevlendirme 
hususunda oldukça yanlış kullanımlara 
maruz kalmıştır.

Bu bağlamda tam da burada 2008 
yılında, yeniden işlevlendirmeye yönelik 
hazırlanan projelendirme sürecinden 
bahsetmemiz beklenir. Ama burada bir 
parantez açılması gerektiğine inanıyo-
rum. Tarihî ve kültürel mirasımızla ilgili 
çalışmaları hayata geçirmek için sadece 
karar vermek yetmiyor. Koruma ve 
yaşatma bilincinin kazanılması, işbirliği 
kültürünün gelişmesi, işin niteliğine 
uygun doğru planlanma yapılması, 
bu niteliği doğru bir biçimde hayata 
geçirecek kadroların oluşması ve tüm 
bunlar için kaynak temin edilmesi çok 
önem arz ediyor. Tabii bilincin temelinde 
birikimle beraber bütüncül bir bakış 

surlarla beraber İç Kale’nin, 6. yüzyılda 
İmparator Justinianus döneminde inşa 
edildiği tahmin etmektedir. Bu fikrin 
gerekçesi, dış surlarda yer alan burç-
larla İç Kale’deki burçların aynı form ve 
teknikte inşa edilmiş olmasıdır. Ancak 
İç Kale duvarlarında bu dönemlere ait 
herhangi bir kitabe bulunamamıştır. 
Zamanla değişik dönemlerde ekleme-
ler, tamiratlar, küçültmeler olduğu 
anlaşılmaktadır. Geçirdiği değişimleri 
üzerindeki kitabelerden ve tapu-tahrir 
defterlerinden öğrenebiliyoruz. 1072 
tarihinde meydana gelen şiddetli bir 

deprem, surlara zarar vermiş ve bu 
depremde yıkılan ve zarar gören sur 
duvarları ve burçlar Danişmendliler 
tarafından tamir edilmiştir. Anadolu 
Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan, Kayse-
ri’yi Danişmendlilerden geri aldıktan 
sonra, I. Alaaddin Keykubat döneminde, 
İç Kale surları Moğol tehlikesine karşı 
neredeyse yeniden inşa edercesine elden 
geçirilmiştir. Kale, bugünkü görünümünü 
büyük ölçüde bu dönemde kazanmıştır. 
Kalenin doğu cephesinin ortasında yer 
alan büyük burç üzerindeki kitabe, bu 
faaliyetleri işaret etmektedir.

Kalenin güney kapısı üzerinde bulunan 
iki satırlık Farsça kitabede, Fatih Sultan 
Mehmed’in hâkimiyetini tanıyan Kara-
manoğlu Pir Ahmed Bey’in kaleyi tamir 
ettirdiğine dair ifadeler bulunmaktadır. 
Bu kitabe; “Rum Sultan’ının nazar kılması 

▲ Kayseri Kalesi’nin İçinde Yer Alan 
Yerleşim Yapıları (20. yüzyıl başı)

üzerine, Kayseri Kalesi ma’mur oldu, O 
Han’ın namı Mehmed’dir, Saadet evi 
Bağdat olsun, onun bendesi Pir Ahmed’in 
eliyle, bu bina tamamlandı, Eğer hicr 
tarihi bana sorarsan, sekiz yüz yetmiş 
senesidir.” şekliyle günümüz Türkçesine 
çevrilmiştir. Bu kitabe 870/1465-1466 
tarihini taşımaktadır. Yine kalenin doğu 
kapısı üzerinde bulunan Arapça kitabede 
de; “Bu mübarek kale yapısı Murad Han’ın 
oğlu Mehmed’in şerefine süslendi.” 
ibareli bir kayıt vardır. Bu kitabenin 
Pir Ahmed Bey’in kitabesinden bir yıl 
sonra yapılmış olduğu sanılmaktadır. Bu 

kitabelerin yanında kalede dört kitabe 
daha mevcuttur.

Yine Fatih Sultan Mehmed Han 
döneminde 1472 yılında Akkoyunlu 
Hükümdarı Uzun Hasan Kayseri’yi işgal 
etmek istemiş, ancak halk kaleye çekile-
rek şehri müdafaa etmiş ve şehri teslim 
etmemiştir. Bu durum Sultan Mehmed’i 
çok memnun etmiş ve Kayseri halkını 
vergiden muaf tutmuştur.

Sultan Mehmed, yine kaleyi güçlen-
dirmek üzere kalenin tamirini emretmiş 
ve gerekli tahsisatı ayırmıştır. 1520 tarihli 
tapu tahrir defterinde Mescid-i Ahmedek 
olarak geçen ve bugün İç Kale’de yer alan 
Cami yine Fatih döneminde inşa ettiril-
miştir. Yavuz Sultan Selim, 1515 yılında 
Çaldıran Savaşı dönüşünde Kayseri’yi 
çevresiyle beraber kesin olarak Osmanlı 
yönetimine bağlamıştır. Bundan sonra 

Kayseri, tipik bir Osmanlı kenti olarak 
gelişirken İç Kale, idari ve toplumsal 
önemini koruyan bir yapı olarak kulla-
nılmaya devam etmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1535 
yılları arasında düzenlemiş olduğu Irakeyn 
Seferi sırasında ordusuyla Kayseri’den 
geçerken, minyatür sanatçısı Matrakçı 
Nasuh’a çizdirdiği Kayseri Şehir Min-
yatürü’nde yer alan kale çizimi, Kayseri 
Kalesi’nin en eski çizimi ve görseli olarak 
bilinmektedir.

1552 yılında Kayseri Kalesi’nin surla-
rının bazıları yıkılıp tahrip olmuş ve halk, 
kalenin bir an önce tamamlanması için 
kadı ve sancak beyine müracaat ederek 
1000 kadar işçiyi kendileri vermek kaydıyla 
kalenin tamirini istemişler ve tamirat 
1553 yılında gerçekleşmiştir.

17. yüzyıldan itibaren artık şehrin 
kale tarafından müdafaa ihtiyacı kal-
madığından İç Kale’ye de mahalleler 
kurulmaya başlanmıştır. Bu mahalleler 
Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”sinde 
yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin 
son zamanlarında ve Cumhuriyet’in 
ilk dönemlerinde İç Kale boşaltılmış 
ve hapishane olarak da kullanılmıştır.

Günümüzde İç Kale, doğu-batı 
yönünde uzanan ve etrafı kare ve dik-
dörtgen planlı on sekiz burçla sağlam-
laştırılmış beden duvarlarıyla çevrili bir 
alandır. İç Kale’nin orijinal iki kapısı vardır. 
Bunlardan biri doğu yönündeki (Hunat 
Camii tarafı) “Fatih” ya da “Dizdar” Kapısı, 
diğeri ise güney yönündeki (Kazancılar 
Çarşısı tarafı) “Aslanlı Kapı”dır. Aslanlı 
Kapı üzerinde yer alan aslan heykelleri, 
Anadolu Selçuklu Dönemi’nden kalma 
figürler olarak dikkat çekmektedir. Kapı-
ların üzerinde 13. yüzyıldan başlayarak 
15. ve 16. yüzyıllara tarihlenen onarım 
kitabeleri ve tamiratlarda konulduğu 
düşünülen devşirme taşlar bulunmak-
tadır. İç Kale’nin kuzey-batı köşesinde 
yer alan Fatih Sultan Mehmed Dönemi 
tek kubbeli yapısı olan Ahmedek Mescidi 

açısı konması gerekiyor. Özellikle Tarihî 
Kentler Birliği’nin yerel yönetimlere 
kazandırdığı bilinç, yıllar geçtikçe şehir 
için bir erdeme dönüşmeye başladı. Kale 
ile ilgili çalışmaların detayına birazdan 
değineceğim ama kalede bu çalışmalar 
başlatılırken, birbirleriyle ilişkili birçok 
çalışma eş zamanlı olarak başlatıldı. 

Bugün hâlâ Tavukçu Mahallesi’nde hızla 
devam eden “Tarihî Kayseri Mahallesi” 
restorasyon faaliyetleri kale ile beraber 
planlanmıştır. Ayrıca meyvelerini özellikle 
son üç beş senede toplamaya başladığımız 
Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Milli Müca-
dele Müzesi, Hunat Medresesi, Sahabiye 
Medresesi, Yoğunburç ve Kültür Yolu 

İç Kale; kendi anıtsal yapısı ve duruşuyla, içerisinde müzesi, 
sanatçılar sokağı, seyir terasları, kafeteryaları, konferans 
salonu ve ihtisas kütüphanesiyle halkın buluşup keyifli vakit 
geçireceği, şehrin merkezinde ama içine girince şehirden kop-
tuğumuz, her taşında bir anlam ve gizem aradığımız, tarihi 
anlamaya çalıştığımız, belki hayretle kendisini izleyeceğimiz 
nezih bir mekâna dönüştü.
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restorasyonları ve çalışmaları yine aynı 
çalışmalara dayalı, bütüncül ve ortak bir 
aklın ürünleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu tarihte Kale İçi’nin yeniden işlev-
lendirilmesi ve canlandırılması için, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yarışma ilan edildi. Yarışmanın proje 
teslim süresi içinde 75 adet proje teslim 
edildi. Birinci olan proje, dört tur süren 
yarışma sonucunda belirlendi. Birincilik 

çıkma olasılığından ve titreşimlerin 
kaleye zarar verme ihtimalinden dolayı 
iş makineleriyle değil elle kazı yapılmak 
zorunda kalınmıştır. Bu yasal süreç, 

Bugün İç Kale’nin misyonu değişse 
de şehre verdiği lezzet ve güç çok farklı 
anlamlar kazandı. Dikilen bu tohumu 
yetiştirmek için Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
üniversitelerin öğretim üyeleri, uzman 
teknik personeller, ilgili kurum ve kuruluş-
lar, gönüllü sivil toplum kuruluşları, ustalar 
ve işçiler el birliği ile gayret gösterdiler.

Yaşı evvel olanlar belki üzerinden 
atladığı duvarı arayacak, yaşı yakın olanlar 
sebze aldığı pazarcıyı ya da alışveriş yaptığı 
dükkânı arayacak, yaşı yetmeyenler de 
yepyeni bir mekâna gözlerini açacaklar. 
Yani, her kafada farklı sorgu, yargı ve 
kararların olacağı da aşikâr.

Son olarak İç Kale; kendi anıtsal 
yapısı ve duruşuyla, içerisinde müzesi, 
sanatçılar sokağı, seyir terasları, kafe-
teryaları, konferans salonu ve ihtisas 
kütüphanesiyle halkın buluşup keyifli 
vakit geçireceği, şehrin merkezinde ama 

içine girince şehirden koptuğumuz, her 
taşında bir anlam ve gizem aradığımız, 
tarihi anlamaya çalıştığımız, belki hayretle 
kendisini izleyeceğimiz nezih bir mekâna 

restorasyon çalışmaları için hem zaruret 
hem de doğru iş yapılması hususunda bir 
gereklilik olarak tüm ulusal ve uluslara-
rası çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır.

dönüştü. Ayrıca beden duvarlarının tam 
manasıyla ortaya çıkması, yeni yapılacak 
araştırmalara ve hayal gücüne kapı açtı. �
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▼ Kayseri Kalesi Yeniden İşlevlendirme 
Çalışması İnşaatı (2019)

Fatih Sultan Mehmed Han döneminde 1472 yılında Akkoyunlu 
Hükümdarı Uzun Hasan Kayseri’yi işgal etmek istemiş, ancak 
halk kaleye çekilerek şehri müdafaa etmiş ve şehri teslim 
etmemiştir. Bu durum Sultan Mehmed’i çok memnun etmiş 
ve Kayseri halkını vergiden muaf tutmuştur.

ödülü alan projede; İç Kale’nin kendisi bir 
anıt müze olarak kabul edilerek, anıtsal 
yapının farklı açı ve yüksekliklerden 
izlenmesi hedeflenmişti. Yarışmanın 
ardından yapılan görüşmelerde tasarım 
geliştirilerek, alanın Kayseri Müzesi 
olarak işlevlendirilmesine karar verildi. 
Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile işbirliği yapılarak uygulama projeleri-
nin hazırlanmasının ardından alandaki 
çarşı binasının ve duvar çeperlerinde 
olan muhdes elemanların kaldırılması 
ve esnafın taşınması sürecine geçildi. 
Çarşının yıkılması ve yeni yapının kaba 
inşaatının tamamlanmasından sonra, 
beden duvarları ve burçların restoras-
yonuna başlandı. Süreci uzun gösteren 
en önemli etken müze binasının, kalenin 
ihtişamının gösterilmesi için yer altına 
inşa edilmesidir. Bu alanda, tarihî yapı 
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Şehir ve Hafıza
Geçmişten Bugüne Kayseri Arkeoloji Müzesi
Hasan Elmaağaç


1928 yılında Milli Eğitim Bakanı Esat Bey Kayseri’ye yaptığı 
bir ziyaret sırasında Lise’deki bu eserleri görür ve Kayseri Valisi 
Fuat Bey’le bir müze kurulması konusunu görüşür. Vali Fuat 
Bey’in çalışmalarıyla, Hunat Hatun Medresesi’nin onarımı 
yapılır. Daha sonra Kayseri Lisesi’nden Hunat Hatun Medre-
sesi’ne taşınan eserler düzenlenerek, İl Daimi Encümeni’nin 
kararıyla 1 Mart 1930 tarihinde Hunat Medresesi resmen 
müze olarak kullanılmaya başlanır ve müdürlüğüne de Nuh 
Mehmet (Turancı) atanır. 1936 yılında eserlerin kronolojik 
ve bilimsel tasnifinin Alişar Höyük Kazı Başkanı H. H. von 
der Osten tarafından yapılmasından sonra 1937 yılına kadar 

“Depo Müze” olarak faaliyette bulunan medrese, 1938 yılında 
5 kuruş giriş ücreti karşılığında halkın ziyaretine açılır.

1948 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından, Kayseri’nin 
21 km kuzeydoğusunda bulunan Kültepe Kaniş-Karum’da 
sistemli kazıların başlatılması ile açığa çıkarılan eserlerle, 
çevreden satın alınan ve bağışlanan eserlerin gün geçtikçe 
çoğalması müze teşhir ve depolarında yer temininde güçlükler 
doğurunca, 1965 yılında Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi, 
Kışla Caddesi’nde yeni bir müze binası inşasına başlanır. 
Müze inşaatının tamamlanması, eski müzedeki eserlerin yeni 
müzeye nakledilerek teşhir ve tanziminden sonra müze, 26 
Haziran 1969 tarihinde ziyarete açılır.

Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi, Kışla Caddesi’nde 2018 

yılına kadar hizmet veren müze ihtiyaçlara cevap veremedi-
ğinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 30.04.2012 tarihli 
protokol ile Kayseri İç Kale’de yeni bir müze yapımına karar 
verilir. Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 
müzenin yapımına 2013 yılında Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından başlanır ve son eksiklikleri 2019 yılı Mayıs 
ayında tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim 
edilir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının temin ettiği 
işçi ve araçlarla 2019 yılının Mayıs ayında taşınma işlemine 
başlanarak, eserlerin yeni müzeye taşıma ve teşhir tanzim 
işlemleri Eylül ayında bitirilir.

Kale, Kayseri Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat 
merkezi olarak (kafeteryalar, sanatçılar sokağı vs.) kullanıl-
makta olup, bodrum katı ve asma katı ise Kültür ve Turizm 
Bakanlığına tahsis edilerek müze alanı olarak düzenlenmiştir. 
Yapılan protokol gereğince müzenin, inşası ve teşhir-tanzimi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde Büyükşehir Beledi-
yesince finanse edilmiştir.

Asma katında idari bürolar yer alan müze 5500 m2 alana 
oturmaktadır. Müzede; ihtisas kütüphanesi, konferans salonu, 
çocuk eğitim alanı, laboratuvar, geçici sergi salonu, DÖSİM 
satış mağazası, depolar, 8 bölümde eser sergi salonu ve girişte 
büyük taş lahitlerin sergilendiği açık teşhir alanı yer almaktadır.

Kayseri 
Arkeoloji 

Müzesi

Hasan Elmaağaç

Geçmişten Bugüne

T arih öncesi ve sonrasında büyük 
ve önemli gelişmelere sahne olan 

Kayseri’de müzeciliğin geçmişi eski-
lere uzanmaktadır. Osman Hamdi Bey 
tarafından vilayetlere gönderilen bir 
genelge ile taşınabilir eski eserlerden en 
önemlilerinin İstanbul’a gönderilmesi, 
diğerlerinin korumaya elverişli okullarda 
toplanmasının istenmesi üzerine, Kay-
seri çevresinden toplanan pek çok eser 
Kayseri Lisesi’nin bir odasına konarak 
koruma altına alınmıştır. Bu eserlerin 
toplanmasında ve yok olmaktan kurta-
rılmasında gazeteci yazar Ahmet Nazif 
Efendi’nin çok emeği olmuştur.

Müze teşhir salonlarında eserler, Kalkolitik Çağ’dan 
Osmanlı dönemine kadar kronolojik bir sıra hâlinde 

sergilenmektedir. Müzede ayrıca dijital uygulamalara, 
görsellere ve bilgi panolarına yer verilmiştir.

Fotoğraflar: Murat Gülyaz ve Kayseri BSB Arşivi
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Müze katına zeminden merdivenlerle inilerek ortada 
bulunan avlu kısmındaki açık teşhir alanından (Müze Sokak) 
geçilerek ulaşılmaktadır. Müze Sokak olarak tanzim edilen 
bölümde; Kayseri çevresinden müzeye getirilmiş olan Hele-
nistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mil taşları, sütunlar, 
sütun başlıkları, mermer lahitler, steller, pişmiş topraktan 
yapılmış büyük erzak küpleri ile Geç Hitit Çağı’na tarihlen-
dirilen eserler sergilenmektedir.

Müze teşhir salonlarında eserler, Kalkolitik Çağ’dan (MÖ 
5500-3000) Osmanlı dönemine (1299-1923) kadar kronolo-
jik bir sıra hâlinde sergilenmektedir. Müzede ayrıca dijital 
uygulamalara, görsellere ve bilgi panolarına yer verilmiştir.

Yolların kavşak noktasında olması nedeniyle, Kayseri’de, 
Kalkolitik Çağ’dan (5500-3000) önceki, Neolitik Çağ (8000-
5500) yerleşimlerinin olmaması düşünülemez. Son yıllarda 
yapılan bilimsel yüzey araştırmalarında Sultan Sazlığı, Güneşli 
Ovası’nı çeviren yüksek kesimler, Dadağı Höyük, Soğulca 
Höyük, Beydeğirmeni Höyük, Hazarşah Höyük, Sarıca Höyük 
ve Devetepesi Höyük’te Geç Neolitik ve Kalkolitik dönem yer-
leşmelere rastlanmıştır. Müzede satın alma yoluyla Tomarza 
ilçesinden gelen ve Kalkolitik döneme tarihlendirilen vazolar, 
Kayseri civarında Kalkolitik Çağ’a ait yerleşim yerlerinin de 
olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca Kültepe’de son yıllarda sür-
dürülen çalışmalarda da bu dönemlere ait verilere rastlanmıştır. 
Kalkolitik Çağ, genel anlamda tarımcı köylerin kentleşmeye 

tını geliştirme imkânı bulmuştur. Bu gelişme, her iki ülkenin 
dostça anlaşması sayesinde olmuştur. Anadolu ile Asur’un 
dostça geçinmesinden ve Asurluların Anadolu’da ticaret 
yapmalarından Asurlular ne kadar kârlı çıkmış olursa olsun, 
Anadolu şehir beylikleri, aristokrat tabaka ve ticarete katılan 

doğru gittiği bir süreç olup, kent ve devlet ekonomisinin 
temellerinin atıldığı, yönetici sınıfı ile bürokrasinin ve orga-
nize ekonominin ortaya çıktığı bir dönemdir.

MÖ 4. binyıl sonunda, Anadolu’da bakır alaşımlarının 
ortaya çıkması ve tunç üretimine geçilmesiyle birlikte Tunç 
Çağları (MÖ 3000-1000) olarak adlandırılan dönem başlar. 
Tunç Çağları, sosyal ve politik gelişmelere göre kendi içeri-
sinde Erken, Orta ve Geç Tunç olmak üzere üç evreye ayrılır.

Kayseri ve çevresinde yapılan bilimsel kazı çalışmaları 
sonunda, Erken Tunç Çağı’nın en önemle yerleşmelerinden 
birisinin Kültepe Höyüğü olduğu ortaya konulmuştur. Erken 
Tunç Çağı’nın tüm aşamaları Kültepe’de sürdürülen kazılarda 
ortaya çıkarılmıştır.

Kocasinan ilçesindeki İnler Dağı’nda 2014-2016 yıllarında 
yapılan kurtarma kazıları sonucunda keşfedilen Erken Tunç 
Çağı mezarlığından çıkarılan ölü hediyeleri, Erken Tunç 
Çağı’nın III. evresine tarihlenmektedir. Mezarlığın Kültepe 
sakinleri tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Vitrinlerde teşhir edilen idoller, tanrı ve tanrıça yerine 
geçen simgesel betimlemelerdir. İdoller yazı öncesi dinî 
inanç sistemlerini yorumlamada kullanılan en önemli maddi 
kültür kalıntılarından olup kil, taş, metal, kemik ve ahşap gibi 
malzemelerden yapılmıştır. İdoller halkın dinî ritüellerinin ve 
dinî inançlarının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. 
Kültepe Kaniş’te devam eden bilimsel kazılarda bulunan 
idol ve heykelcikler arkeoloji literatüründe “Kültepe tipi 
idol” olarak adlandırılmıştır. Bu idoller çoğunlukla alabaster 
malzemeden yapılmıştır. İdollerin en önemlileri, alabaster 
malzemeden yapılmış tahtında oturan tanrıça heykelciği ile 
lir çalan heykelcik, 2010 yılı Kültepe kazılarında bulunmuştur. 
Tanrıça sol eliyle başını arkaya çevirmiş ceylanı boynundan 
kavramış, sağ eliyle ise omuzuna attığı kabartma bir bandı 
tutmaktadır.

Felahiye ilçesi yakınındaki kum ocaklarında bulunmuş bir 
toplu buluntu grubu, teber biçimli 11 balta, sap delikli 3 balta, 
1 asa başı ve 11 çalparadan oluşmaktadır. Bu eserler Kayseri’nin 
günümüzden 4300 yıl önce de maden sanatı açısından önemli 
bir merkez olduğunu göstermektedir. Silahların yanında bulu-
nan çalparalar Erken Tunç Çağı’ndan beri ritüellerde müzik 
aleti olarak kullanılmıştır. Eski Hitit Çağı’nın ilk evresine 
tarihlenen kabartmalı vazolarda da bu tür çalparalar tasvir 
edilmiştir. Ayrıca Çorum ve Amasya civarında da benzer 
eserler bulunmuştur.

Erken Tunç Çağı’nda Orta Anadolu’da, el yapımı koyu 
yüzlü veya siyah perdahlı seramiğin yanı sıra, kırmızı astarlı 
ve parlak perdahlı seramikler de üretilmiştir. Çömlekçi çarkı, 
Çukurova ve Kuzey Suriye bölgeleri ile kurulan ilişkiler 
sonucunda ilk kez bu dönemde görülmüştür. Boya ile nakışlı 
seramikler de yaygın olarak kullanılmıştır.

Anadolu insanı yazıyı Mezopotamya’dan 1000 yıl sonra 
kullanmaya başlamıştır. Anadolu’daki insanların yazıyı 
öğrenmeleri Asurlu tüccarların Kültepe’ye gelerek ticaret 
merkezleri kurmalarından sonra olmuştur. Okuryazar olan 
Asurlular, okuma-yazma bilmeyen Anadolu halkına okumayı 
ve yazmayı öğretmişlerdir. Böylece Anadolu, Tarih Öncesi 
Çağlar’dan, Tarihî Çağlar’a geçmiştir.

Kültepe’de yapılan kazılarda yaklaşık 23 bin tablet ve zarf 
ortaya çıkarılmıştır. Tabletlerde Asurlu tüccarların ticari 
işlemlerini içeren borç senetleri, iş mektupları, mahkeme 
tutanakları dönemin sosyal yaşantısına ve aile hukukuna dair 
önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca, tabletler Anadolu’nun ve 
Mezopotamya’nın siyasi ve tarihî belgeleri olması açısından 
önem arz etmektedir.

Anadolu’da şehir devletlerinin hâkim olduğu MÖ 2. 
binyıl başlarında, bağımsızlığını kazanan Asur, Anadolu ile 
ticaret yapmaya başlamıştır. Zaman içerisinde geliştirilen 
bu ticaret sistemi sayesinde, Anadolu ile Yakın Doğu’nun 
gelişmiş medeniyetleri arasında kültürel bir bağ kurulmuştur. 
Asurlular, Ticaret Kolonileri Çağı olarak bilinen bu dönemde 
Anadolu’da başta Kayseri’deki Kültepe Kaniş olmak üzere, 
Karum ve Wabartum adı verilen, sayısı 46’ya ulaşan ticaret 
merkezleri kurmuşlardır. Bu ticaret merkezlerinin yönetil-
diği yer Kültepe Kaniş’tir. Asurlular, bakır kaynakları zengin 
olan Anadolu’ya, Afganistan’dan getirdikleri kalayı ve Babil 
dokumalarını satmışlardır. Süs taşları, lapis lazuli, akik de 
getirilen ticari mallar arasındadır. Bunlar, Anadolu’nun yerli 
halkına altın ve gümüş karşılığında satılmıştır.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu halkı, insanlık 
tarihinin en önemli buluşu olan yazıyı ustaca kullanmanın 
yanında, antik uygarlıkların temelini oluşturan Mezopotamya 
kültürü ile ilişkiler kurmuştur. Bu sayede, Anadolu’nun yerli 
halkı, kendi düşünme yeteneğini, yaşam felsefesini ve sana-

Erken Tunç Çağı’nda Orta Anadolu’da, 
el yapımı koyu yüzlü veya siyah 
perdahlı seramiğin yanı sıra, kırmızı 
astarlı ve parlak perdahlı seramikler de 
üretilmiştir. Çömlekçi çarkı, Çukurova 
ve Kuzey Suriye bölgeleri ile kurulan 
ilişkiler sonucunda ilk kez bu dönemde 
görülmüştür. Boya ile nakışlı seramikler 
de yaygın olarak kullanılmıştır.
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Anadolu halkının bir kesimi de o kadar kârlı çıkmıştır. Çünkü 
şehir beyleri devlet idaresini, mahkeme sistemini, ticaret 
güvenliğinin nasıl sağlanacağını; yerli halkın yüksek tabakası 
da yazıyı, Asurcayı öğrenmişlerdir.

Kültepe kazılarında bulunan arkeolojik eserlere ve çivi 
yazılı tabletlere göre halkın büyük çoğunluğunun tarım 
ve hayvancılıkla uğraştığı anlaşılmaktadır. Kazılarda tarım 
aletlerine rastlanmıştır.

Kültepe, Yakın Doğu’nun en önemli seramik üretim mer-
kezlerinden birisi olup, Hitit seramiğinin kök aldığı yerdir. 
Bu dönemde Anadolu seramiği, form ve bezeme repertuarı 
zenginliği ve çeşitliliği bakımından doruk noktasındaydı. 
Yerel seramikler dışında ithal seramik örnekleri de vardır. 
Bu seramiklerin kökeni genelde Kuzey Suriye’dir. Müzede 
değişik formlarda ve ebatlarda farklı işlevleri olan çok sayıda 
seramik örneği vardır. Bunların en önemlilerinden olan Boğa 
Başlı Pitos, (zoomorfik testi) 125 cm yüksekliğinde olup, 
kısa boyunlu, geniş emzikli ve boğa başlıdır. Gövdesinin üst 
kesiminde arkeolojide “signe royal” (krali mühür) olarak 
tanımlanan motifli damga mühür baskıları vardır. Bu testi, 
dinî ritüellerde kullanılmıştır.

Günümüzden dört bin yıl önce çocukların oynadıkları 
oyuncaklarının sergilendiği vitrin de görülmeye değerdir.

Dinî törenlerde kullanılan ve çoğunluğu hayvan biçimin-

benzer biçimdeki iki sunak önünde tanrıya kral, tanrıçaya 
kraliçe içki (libasyon) sunarken gösterilmiştir. Soldaki sahnede 
hiyeroglif lejantlarından tanrı ve kral oldukları anlaşılan iki 
figürün de giysileri aynıdır. Her ikisinde de boynuzlu külahı, 
kısa etekli elbisesi ve sivri uçlu ayakkabıları vardır. Bellerin-
deki kısa kılıçlarının kabzaları ay biçimlidir. Tanrı, omzuna 
dayadığı ucu kıvrık bastonu taşırken, kral omzuna taktığı yayı 
kirişinden tutmaktadır. Sağ sahnede tahtta oturan tanrıça 
Hepat uzattığı elleri ile sunuyu kabul ederken kraliçe Pudu-
hepa ayaktadır. Her ikisi de tam profilden işlenmiştir. İsim 
lejantları, bu sunuyu gerçekleştirenlerin III. Hattuşili (1275-
1250) ve eşi büyük kraliçe Puduhepa olduğuna ve sağ taraftaki 
hiyeroglifli uzun yazıt, onun Kizzuvatna kökenine ışık tutar.

Müzenin Hitit bölümünde, ilimiz Sarıoğlan ilçesine bağlı 
Çiftlik köyünde bulunan altından yapılmış bir Güneş Tanrı-
çası Heykelciği sergilenmektedir. Hitit İmparatorluk Çağı’na 
tarihlenen heykelcik, arkalıksız, yanları hafif yukarı kalkık bir 
tahtta oturmakta, vücudunu tamamen örten kalın bir manto 
ve yuvarlak bir başlık giymektedir.

Hitit İmparatorluğu’nun 1180’de yıkılışından sonra Kayseri, 
Niğde, Nevşehir, Malatya Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ile 

Kuzey Suriye’deki Hama’dan Fırat Irmağı’nın batısına kadar 
uzanan geniş bir coğrafyada, tek merkezden idare edilen 

yeni bir siyasi güç kurulamamıştır. Bunun yerine, farklı 
etnik köken ve kültürlere sahip yöresel krallıklar veya 

şehir devletleri tarih sahnesine çıkmıştır. Geç Hitit 
Çağı Krallıkları olarak anılan bu küçük krallıklar, 
aynı zamanda Hititlerin kültürel mirasçıdır.

Geç Hitit Çağı eserlerinin sergilendiği bölümde, 
çivi yazısı yerine Hititler tarafından da kullanılan 
Luvice hiyeroglif yazısı kullanılmış olan taş eserler 

yer almaktadır. Hititler kil tabletlerde çivi yazısını; 
mühürlerde, kale girişlerindeki taşlarda, anıtsal yapılarda 

veya kaya anıtlarda ise hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
Müzenin Geç Hitit Çağı bölümünde, Kayseri ili 

Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu köyü sınırları 
içinde bulunan bir baraj kitabesi; 1931 yılında Ali 
Rıza Yalgın rehberliğinde Hamit Zübeyir Koşay 
ve H. H. von der Osten tarafından keşfedilen ve 

Kayseri Müze Müdürü Nuh Naci Bey tarafından 
müzeye getirilen, “Büyük Kral Tuthaliya”nın lejantı 

kabartma olarak hiyeroglif işaretleriyle işlenmiş olan 
bir kitabe sergilenmektedir.
Geç Hitit Beylikleri Çağı’ndaki en büyük krallıklardan birisi 

olan Tabal Krallığı, Anadolu yaylalarının güneydoğu kesimini, 
Toros geçitlerini kontrol altında tutan toprakları ile bugünkü 
Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri’yi kapsamaktadır.

Kayseri ili Akkışla ilçesi, Kululu beldesinde bulunan 
kalıntılar, burasının Tabal Krallığı’nın başkenti olabileceğini 

deki kaplara riton denilmektedir. Ritonlar, günlük kullanıma 
uygun değildir. Bunların bir kısmı da mezarlara ölü hediyesi 
olarak bırakılmışlardır. Bu içki kapları teknik biçim, üslup ve 
hayvan türleri bakımından çok çeşitlidirler. Vitrinde ayakta 
duran arslan, ayakta duran domuz, boğa veya öküz başı, tekne, 
ayakkabı, kabartma insan yüzü biçimli ve heykellerle süslü 
kült kapları sergilenmektedir.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın sona ermesinden bir süre 
sonra MÖ II. binyılın ilk çeyreğinde Kızılırmak yayı içerisinde 
kalan topraklara yerleşen Hitit beyleri, kendi aralarında bir 
federasyon oluşturarak, Hitit Devleti’ni kurmuşlardır. Başkent-
lerini de Çorum’daki Hattuşaş (Boğazköy) yapmışlardır. Kısa 
bir zamanda Anadolu’nun önemli bir kısmını egemenlikleri 
altına almışlardır. Suriye kapılarını zorlamışlar ve Babil’i 
zaptetmişlerdir.

Bin tanrılı halk olarak da tanımlanan Hititler Anadolu’ya 
hâkim olduktan sonra yerli kavimlere hoşgörü ile yaklaşmış-
lar, onların inanç ve sanatlarına saygı göstermişlerdir. Bu 
hoşgörü sayesinde varlıklarını 600 yıl sürdürmüşlerdir. 
Mezopotamya’dan çivi yazısını alıp, uygar 
bir ulus olarak, kendi çağlarının en ileri 
ülkelerinden birini oluşturmuşlardır.

Hitit İmparatorluk Çağı’nda, 
özellikle Kapadokya bölgesinde 
stratejik açıdan önemli geçitlere 
ve su kaynaklarındaki yüksek 
kayalara rölyef (kabartma) olarak 
işlenmiş anıtlar bulunmaktadır. 
Bu kaya anıtları sayesinde, Hitit 
krallarının güneydeki ülkelere 
ulaşmak için geçtiği yollar bilin-
mektedir. Erciyes Dağı’nın güne-
yinde yer alan Fraktin (Gümüşören), 
Taşçı ve İmamkulu kaya anıtları 
tanrıların kutsanması, Büyük 
Kral’ın (Hattuşili) ve Krali-
çe’nin (Puduhepa) tanrılara 
minnettarlığını göstermesinin 
yanı sıra, imparatorluğun 
gücünün sınırlarını da gösteren 
anıtlardır.

Müzede Hitit Dönemi’ne geçiş 
bölümünde Fraktin Kaya Anıtı’nın bir 
mulajı (kalıbı) yer almaktadır. Fraktin 
Kaya Anıtı; Develi ilçesi, Gümüşören 
köyünün kuzeyinde yer alan, küçük 
bir dere kenarındaki kaya yüzeyine 
iki sahneli bir friz olarak işlenmiştir. 
Her iki sahnenin de konusu aynı olup, 

göstermektedir. Sarp bir kayalık üzerine kurulan kalede 
hiyeroglifli yazıtlar ile birlikte, bir sarayın varlığına işaret 
eden, çok sayıda taş insan heykeli, sfenks ve aslan heykeli ele 
geçmiştir. Bunlardan ayakta duran ve müzemizde sergilenen 
3 m yüksekliğindeki bir erkek heykeli çok dikkat çekicidir. Bu 
heykel MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısı ve daha çok son çeyreği 
içinde yaşamış bir Tabal kralına aittir.

Klasik ve Arkaik döneme ait (MÖ 680-330) müzede 
sergilenen eserler arasında en önemlileri sikkelerdir. Arkaik 
dönemde ilk sikke basan Lidyalılardır. Onları Pers kralları 
ve Grek şehir devleti idarecileri takip eder. Bu sikkelerde ön 
yüzde şehirle ilgili semboller, arka yüzde ise dörtgen oyuklar 
bulunur. Dönem başlarında sikkeler elektrum veya altından 
basılmış olup, dönemin ortalarına doğru ise gümüşten basılan 
sikkeler önem kazanmıştır. Klasik dönem sikkelerinin ön 
yüzlerinde tanrıça, tanrı ve mitolojik semboller kullanılmış-
tır. Arka yüzde ise şehrin kuruluşu ile ilgili hayvan ve bitki 
motifleri ile semboller bulunur.

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde bulunan ve klasik döneme 
tarihlenen sfenks; kadın başlı, çift kanatlı ve dişi aslan gövde-
lidir. İki arka ayağı üzerine oturur vaziyette betimlenmiştir. 
Müzenin önemli eserlerinden biridir.
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MÖ 8. yüzyılda Trakya’dan Anadolu’ya göç eden Frigler, 
Kral Midas döneminde Gordion’u başkent edinmişler ve Orta 
Anadolu’yu da egemenlikleri altına almışlardır. Bu döneme 
ilişkin Kültepe’de Frigler’e ait boyalı seramikler ele geçmiştir. 
MÖ 690’da doğudan gelen Kimmerler başkent Gordion’u yakıp 
yıkmışlar ve Frig hâkimiyetine son vermişlerdir. Bu saldırıdan 
Kültepe de etkilenmiş ve tahrip edilmiştir. Böylece Erciyes 
Dağı’nın (Argaios) kuzey eteklerinde yeni bir yerleşim yeri 
olan Mazaka kenti ön plana çıkmıştır. Mazaka yaklaşık 200 yıl 
Pers egemenliğinde kaldıktan sonra, Persler MÖ 334 yılında 
Makedonya Kralı Büyük İskender’e yenilince Kapadokya 
Krallığı’nın hâkimiyetine girmiştir.

Büyük İskender Halys’in (Kızılırmak) güneyinde kalan 
kısmı ele geçirmiş ve Sabiktas isimli bir Persliyi Kapadokya 
Satrabı olarak atamıştır. Bu arada karargâhı Gaziura’da bulunan 
(Pontus Kapadokyası) I. Ariarathes, bu karara itiraz ederek MÖ 
332 yılında 45.000 kişilik ordusuyla gelerek kendisini Bağımsız 
Kapadokya’nın satrabı ilan etmiştir. İskender’in ölümünden sonra, 
Mekadonya ordusunun başına geçen Perdikkas, İskender’in 

kararına karşı çıkan I. Ariarathes ve ailesini öldürmüştür. I. 
Ariarathes’in bir oğlu ise bu katliamdan kurtularak Armania’ya 
kaçmıştır. İskender’in subaylarının birbirine düştüğü İpsos 
Savaşı (MÖ 301) sonrası karışıklardan yararlanan, daha önce 
Armania’ya kaçan I. Ariarathes’in oğlu, II. Ariarathes olarak 
Kapadokya tahtına oturmuştur. Ariarathesler IX. Ariarathes’e 
kadar Kapadokya’yı yönetmişlerdir.

III. Ariarathes ilk defa bastırdığı paralar üzerine BASİ-
LEOS (Kral) kelimesini yazdırmış olduğu için, bilim adamları 
Kapadokya’nın ilk kralının III. Ariarathes olduğunu söylerler.

IV. Ariarathes, babasının kurduğu Ariaratheia şehrini terk 
ederek başkenti, Mazaka’ya taşımıştır.

V. Ariarathes (MÖ163-130), Mazaka’nın ismini değiştirerek, 
hem babasının hem de kendisinin lakabı olan, EUSEBEİA 
ismini vermiştir.

Büyük İskender’le birlikte başlayan Hellenistik dönemde 
Anadolu’daki sikke darbeden şehirlerin sayısında belirgin 
bir artış görülür. Bronz ve gümüş sikke basımı yaygınlaşmış, 
az sayıda da olsa altın sikke basılmıştır. Klasik dönemde 

semboller ön yüzde görülürken, Hellenistik dönemde arka 
yüzde yer almaya başlamış, İmparator tasvirleri ise ön yüzde 
kullanılmıştır.

Müzede Hellenistik dönem heykeller, sikkeler ve cam 
şişeler önemli yer tutar.

Son Kapadokya kralı olan Arkheleos, (MÖ 36-MS 17) Roma 
İmparatoru Agustus onuruna Eusebeia ismini CAESEREA 
(Kayseri) olarak değiştirmiştir. MS 17’de kralın ölümüyle, 

Kapadokya Krallığı’na bağlı topraklar tamamen 
Roma’ya bağlı bir eyalet hâline gelmiştir.

MS 17’de Roma’ya bağlı bir eyalet 
olan Kayseri, Germenicus tarafından 
yeniden örgütlenerek, eyaletin baş-
kenti yapılmıştır. Roma’ya bağlı yarı 
bağımsız statüde olan eyaletler, Roma 

tarafından atanan bir vali ve “Conion” 
adı verilen bir yerel meclis tarafından 

yönetiliyordu. Kararlar Conion tarafından 
alınıyor, vali de bunu Roma’nın politikaları 

doğrultusunda uyguluyordu. Kayseri’de 
de aynı yönetim şekli uygulanmıştır.

Roma Dönemi’nde Kayseri, eko-
nomik ve siyasal yönden güçlenerek 
yeni saraylar, mabetler, kamu binaları 
ve stadyumlarla donatılmış, şehrin 
etrafı bir sur ile çevrilmiştir.

Hellenistik ve Roma dönemle-
rinde Kapadokya’da en önemli kült 

“Erciyes Kültü” idi. Bu nedenle, Tiberius’tan (14-37) Gallus’a 
kadar (251-253) basılan sikkelerde en fazla kullanılan tasvir, 
Erciyes Dağı’dır. Kayseri, sikke darbı yönünden önemli bir yere 
sahipti. Çünkü Roma İmparatorluğu’nun doğuda bulunan üç 
devlet darphanesinden birisi Kaisareia’da idi.

Septimus Severus Dönemi’nde (193-211) Kaisareia’ya 
stadyum yapılmış, ya da eski stadyum geliştirilerek, burası 
eyaletlerden gelen yarışmacıların merkezi olmuştur. Yarış-
malar en çok, imparatorun oğulları Caracalla ve Geta adına 
düzenlenmiştir.

Roma portre sanatında, Yunan ideal güzelliğine yaklaşı-
larak gerçeği olduğu gibi ifade etme tercih edilmiştir. Roma 
heykel sanatında tarihî olaylar da konu olarak işlenmiştir. 
Roma İmparatorluğu’nu betimleyen portreler mermer ya da 
tunç kullanılarak yapılmıştır.

Müzede; Roma Dönemi’ne ait heykeller, seramikler, 
(terra sigillata adı verilen seramik türü en çok kullanılanıdır 
ve siyah-kırmızı renktedir.) sikkeler, kandiller, figürinler, 
heykelcikler, tıp aletleri, bronzdan yapılmış silahlar, takılar, 

camdan yapılmış “gözyaşı şişeleri” ve koku kapları, özellikle 
Beştepeler ve Garipler mevkiinde bulunan tümülüs buluntuları 
ile Herakles Lahdi önemli yer tutar.

Kayseri’nin Beştepeler mevkiinde bulunan tümülüslerin 
doğudan itibaren ilki Beştepeler I tümülüsü olarak adlandı-
rılmıştır. 1940’da buradaki Kolordu Komutanlığı, bölgede 
yapmış olduğu istimlak ve tesviye çalışmaları sırasında 
tümülüsü ortaya çıkarmıştır. Müze Müdürlüğünce yapılan 
kurtarma kazısında, Beştepeler I tümülüsünde bulunan altın 
sikke, mezarın MÖ I. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğunu 
göstermektedir. Mezarda altından bir kadeh, sürmelik ve 
sürme kalemleri, bilezik, yüzük, kolye taneleri, zümrüt kaşlı 
altın kolye, küpe taneleri, gümüşten kadeh, sürahi, tencere 
ve inci kolyeler bulunmuştur.

Garipler Tümülüsü, Seyit Burhanettin Türbesi ile Gül-
tepe Parkı arasında, Garipler mezarlığında yer alır. Burada 
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bir çalışma sırasında mezar odası açığa çıkarılmıştır. Müze 
Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısında, mezarın Romalı 
genç bir kadına ait olduğu anlaşılmıştır. Mezar odasında bulu-
nan bir sikkeye dayanarak, mezar MS 14’e tarihlenmektedir. 
Mezar hediyeleri arasında altın levha ve çene bandı, sürmelik, 
kadeh, cam vazo, kristal şişecikler yanı sıra gümüş leğen ve 
içki kabı sürahiler yer almaktadır.

Herakles Lahdi, 1991 yılında bugünkü Gültepe Parkı yanında 
bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüğünün temel kazısı sıra-
sında ortaya çıkmıştır. Müze Müdürlüğünce hemen yanındaki 
Arkeoloji Müzesine taşınmıştır. Kemik parçaları ve iki adet cam 
gözyaşı şişesi dışında herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. 
Pamphylia tipi frizli lahitler gurubundan olan mermer lahit; 
dikdörtgen formlu tekne ve üzerinde semerdam çatı biçimli 
kapağın ön ve arka yüz alınlıklarında kalkan motifi, köşelerde 
palmet motifi ve tepe akroteri süslemeleri ile yan yüzlerde 

kabartma kiremitler arasında açık ağızlı, kabarık yeleli aslan 
başı biçimli çörtenlere yer verilmiştir.

Lahit teknesinin en altı iki Lesbos kymationu (kalp biçimli 
yaprak bezeme), ortalarında inci boncuk silmesi ve üstte 
yumurta sırası ile süslenmiştir. Dikdörtgen biçimli kapının 
iki yanında uzun pelerin giysili, sivri başlıklı Attis figürleri yer 
almaktadır. Lahit teknesinin kalan kısımlarında ise sırasıyla 
Herakles’in 12 işi işlenmiştir.

Türkiye Müzeleri’nde yer alan Herakles Lahitleri’nin 
en erken ve en sağlam olanıdır. MS 150-170 yılları arasına 
tarihlendirilmektedir.

Herakles’ in 12 işi:
1. Nemea aslanının öldürmesi
2. Lerna ejderinin öldürülmesi
3. Erymantos yaban domuzunun yakalanması
4. Keryneai geyiğinin yakalanması

5. Stymphalos Gölü’nde yaşayan ve insan eti yiyen kuşların 
vurulması

6. Kral Augias’ın ahırlarının temizlenmesi
7. Girit boğasının yakalanması
8. Trakya kralı Diomedes’in insan eti ile beslenen atlarının 

yakalanması
9. Amazonlar kraliçesi Hippolyte’nin altın kemerinin alınması
10. Üç başlı dev cüsseli çoban tarafından korunan Geryoneus’un 

sürülerinin yakalanması
11. Kerberos köpeğinin yer altı dünyasından çıkarılması
12. Batı kızlarının (Hesperid) altın elmalarının alınması.

Roma hâkimiyetindeki Kayseri, Piskopos Basilius saye-
sinde MS 3. yüzyıl başlarında Hristiyanlığın önemli dinî 
ve ilmî merkezi olmuştur. Roma İmparatoru I. Teodosius 
395’de imparatorluğu iki oğlu arasında paylaştırınca Kayseri, 
Kapadokya bölgesi içinde Doğu Roma (Bizans) hâkimiyetine 

girmiştir. Kayseri, üç büyük aziz olan Kayseri Başpiskoposu 
ve kaya kiliseleriyle manastırların kurucusu Büyük Basil, kar-
deşi Nissalı Gregory ve Naziruslu Gregory’nin memleketidir.

İmparator Justinianus (527-565) tarafından şehir surları 
daraltılmış ve şehirde bazı imar faaliyetlerinde bulunulmuştur. 
Doğudan Arap ve Sasani akınlarının yoğunlaştığı dönemde 
İmparator Herakleios (610-641) Anadolu’yu askeri eyaletlere 
ayırarak bu akınlarla mücadeleyi sürdürmüştür. 11. yüzyıla 
kadar devam eden bu süreçte Araplar Kayseri’yi dört kez 
fethetmişler, ancak her defasında şehir yeniden Doğu Roma 
egemenliğine geçmiştir. Bu dönemde halk, yeraltı şehirlerine, 
kaya kiliseleri ve hücrelere sığınmışlardır.

Doğu Roma seramik sanatında ilk önemli değişim, 
Hristiyan sembolizminde önemli yeri olan güvercin, tavus 
kuşu, yunus, haç vb. dinî temalı figür kompozisyonların yer 
almasıyla olmuştur. Halkın ekonomik çizgisi ve beğenilerine 
göre şekillenmiştir. Beyaz veya kırmızı kil hamurdan, genelde 
ayakla hızla çevrilen çömlekçi çarkında biçimlendirilmiş çeşitli 
boyuttaki sürahiler, kupalar, bardaklar, tabaklar, çanaklar, 
kâseler yaygın kaplardır.

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, Roma’nın devamı 
olduğu için, Bizans sikkeleri Roma sikkeleri ile 
benzerlik gösterir. I. Anastasius’un (491-518) 
gerçekleştirmiş olduğu reform ile Geç Roma 
sikkeleri kaldırılmış, yerlerine iri ebatlarda 
ve üzerlerinde Yunan harfleri ile birimleri 
belirtilmiş sikkeler basılmaya başlanmıştır. 
Sikkelerin arka yüzünde değerlerini gösteren 
M (40 nummi), K (20 nummi) I (10 nummi) 
ve E (5 nummi) işaretleri bulunur. Ayrıca 
sikkelerde haç, haçlı globus (haçlı küre), 
İncil ve Hz. İsa ile Hz. Meryem tasvir-
leri tek başına yer almıştır. I. Aleksios 
döneminde tedavüle giren bir yüzü 
çukur bir yüzü bombeli altın sikkeler de 
önemli yer tutar. Sikkeler altın, gümüş 
ve bakırdan basılmıştır.

Kayseri, Türkler tarafından Malazgirt 
savaşından birkaç yıl önce Sultan Melikşah 
tarafından ele geçirilmiştir. Sultan Melik-
şah tarafından Anadolu’da görevlendirilen 
komutan Danişment Ahmet Gazi; Sivas, 
Tokat, Amasya, Çorum ve Kayseri’yi 
içine alan bölgede Danişmentli 
Beyliği’ni kurmuştur. Yerine geçen 
Emir Mehmet zamanında Kayseri 
Danişmentlilerin merkezi olmuştur.

Kayseri I. Alaaadin Keykubat 
zamanında Anadolu Selçuklu 

Kayseri, Türkler tarafından Malazgirt 
savaşından birkaç yıl önce Sultan 
Melikşah tarafından ele geçirilmiştir. 
Sultan Melikşah tarafından Anadolu’da 
görevlendirilen komutan Danişment 
Ahmet Gazi; Sivas, Tokat, Amasya, 
Çorum ve Kayseri’yi içine alan bölgede 
Danişmentli Beyliği’ni kurmuştur. Yerine 
geçen Emir Mehmet zamanında Kayseri 
Danişmentlilerin merkezi olmuştur.
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dolu Selçuklu Dönemi’nde uygulanan sırlı tuğla tekniğinde, 
altıgen, üçgen, kare veya dikdörtgen formlu firuze, kobalt 
mavisi, patlıcan moru renkli sırlı ve sırsız tuğlalar kullanıl-
mıştır. Yine bu bölümde şu anda Büyükşehir Belediyesine ait 
Selçuklu Müzesinde geçici olarak sergilenen ve Kayseri’nin 
bilinen ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi kitabesi, 
süresi dolunca Selçuklu Müzesinden alınarak bu müzede 
sergilenecektir. Medrese 1193 yılında II. İzzettin Kılıçaslan’ın 
oğlu Nurettin Sultan Şah zamanında veziri Hoca Hasan tara-
fından yaptırılmıştır.

Osmanlı bölümünde ise kale ile uyum sağlaması açısından 
delici ve kesici silahlar ile iç kalenin bir maketi yer almaktadır. 
Müzenin çıkışında İslami dönem kitabeler ve mezar taşları 
sergilenmektedir. �
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Devleti’nin Konya ve Sivas ile beraber üç başşehrinden 
biri olmuştur. Alaeddin Keykavus, I. Alaeddin Keykubat, II. 
Gıyasettin Keyhüsrev, IV. Kılıç Aslan, Kayseri’de cülus töreni 
yaparak tahta çıkmıştır. 1220-1237 (H. 616-643) yılları arasında 
saltanatta bulunan, Selçuklu Devleti’nin Büyük Hükümdarı 
I. Alaeddin Keykubat döneminde Kayseri altın çağını yaşa-
mış ve çok sayıda cami, medrese, han, kervansaray ve türbe 
yapılmıştır. Bunlardan Hunat Külliyesi, Sahabiye Medresesi, 
Hacı Kılıç Külliyesi, Çifte Medreseler en önemli eserlerdendir. 
Selçuklular zamanında dünyanın ilk uluslararası fuarı kabul 
edilen Yabanlu Pazarı da Kayseri Pazarörende kurulmuştur.

Bir Moğol birliğinin komutanı olan Alaeddin Eratna, İlhan-
lıların Anadolu Valisi olan Timurtaş Bey’den sonra Kayseri’de 

yönetimi ele geçirdi. Erzurum Erzincan, Sivas, Samsun, Ankara, 
Niğde ve Kayseri’yi içine alan geniş topraklar üzerinde kuru-
lan Eratna Devletini (1335-1381) kurdu ve başkenti, Sivas’tan 
Kayseri’ye taşıdı. 1352 de ölen Alaeddin Eratna Köşk Medresesi 
içindeki türbeye defnedildi. Eratnaoğulları Kayseri’de 40 yıl 
hüküm sürdüler. Cami ve medreseden ziyade türbe ve kümbet 
yaptılar. Eratnalılar zamanında kadılık yapan Kadı Burhanettin 
Ahmet Sivas’ta düzeni sağladıktan sonra Kayseri’yi ele geçirdi. 
Kayseri’de 18 yıl iktidarda kaldı. 1398’de Kadı Burhanettin 
Sivas’ta öldürülünce Kayseri Yıldırım Beyazıt zamanında 
Osmanlı hâkimiyetine girdi. 1402’de Ankara Savaşı’nda yenilen 
Beyazıt Han geri çekildi. Timur, Kayseri’nin idaresini Karama-
noğullarına bıraktı. 1419 yılında şehir, Memluk Sultanı Melik 
Müeyyed tarafından Dulkadiroğullarına verildi.

Kayseri II. Murat zamanında 1436-37’de Osmanlı top-
raklarına katıldı. Ancak şehir, Osmanlı yönetiminin hüküm 
ve tasarrufuna, hukuken Fatih Sultan Mehmet zamanında 
girebildi. 1466 tarihli iç kalenin güney kapısındaki kitabe ve 
sur içindeki Fatih’in adını taşıyan 1467 tarihli Gedik Ahmet 
Paşa’nın nezareti ile yapılan cami, Osmanlı’nın Kayseri’de 
en erken tarihli eseridir.

1476’da Karaman Eyaleti’nin tahrir ve sınır tespiti yapılırken 
Kayseri, bu eyalete bağlı bir sancak merkezi olarak kaydedildi. 
Fatih’in kardeşi İskender Bey de şehrin ilk Subaşısı olarak 
görevlendirilmiştir.

Osmanlı hâkimiyetinden Cumhuriyet kuruluncaya kadar 
Kayseri;

 ⊲ 1474’de Karaman eyaletine bağlı sancak merkezi
 ⊲ 1839’da Bozok eyaletine bağlı sancak merkezi
 ⊲ 1867’de Ankara vilayetine bağlı sancak merkezi
 ⊲ 1914’te Bağımsız liva (Sancak)
 ⊲ 1924’te Anayasa gereği bağımsız vilayet oldu.

Kayseri Osmanlı idaresine geçtikten sonra hiç savaş görmedi. 
Yavuz Sultan Selim Çaldıran ve Mısır Seferleri’nde Kayseri’ye 
uğradı ve 4 gün kaldı. Kanuni ise Irak Seferi’nde Kayseri’ye 
uğradı ve o da 4 gün kaldı. IV. Murat ise Revan Seferi’nde 5 
gün Kayseri’de kaldı.

1520’de Kanuni tahta çıkınca Kayseri’de para bastırdı.
Osmanlılar zamanında birçok Selçuklu eseri onarım gördü. 

Kapalı Çarşı, Vezir Hanı, İncesu Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Külliyesi, Memleket Hastanesi, Seyit Burhanettin, Zeynel 
Abidin Türbesi, Saat Kulesi, Kurşunlu Camii gibi eserler yapıldı.

Müze projesi, Arkeoloji Müzesi olarak planlandı. Ancak 
daha sonra kronolojinin tamamlanması için Selçuklu ve 
Osmanlı dönemleri de eklendi. Bu yüzden, Selçuklu ve Osmanlı 
eserlerinin konulduğu bölümler küçük tutulmuştur. Selçuklu 
bölümünde çiniler ve Selçuklu hükümdarlarının sikkeleri 
önemli yer tutar. Çini, Anadolu Selçuklu cami, türbe, medrese, 
saray vb. yapılarda bezeme öğesi olarak kullanılmıştır. Ana-
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Tarih
Kayseri’de Güherçile İmalâtı ve Barut Fabrikası
Halit Erkiletlioğlu


On altıncı yüzyıldan itibaren harp sanayiinde çok önem taşıyan güherçile, 
formülü KNO3 olan bir potasyum bileşiğidir (Potasyum nitrat). Doğal 

halde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. 
Potasyum nitrat; kükürt ve odun kömürü ile belirli oranlarda karıştırılmasıyla 
karabarutu oluşturur.

Osmanlı toprakları dâhilindeki Kayseri sancak merkezinde, şehir çevresinde ve 
çevre köyler arazilerinde güherçile ve alçı taşı madenleri bol miktarda bulunuyordu. 
Ocaklardan getirilen ham madde, buralarda kurulmuş olan güherçile kârhânelerinde 
işleniyordu. Bu sebeple güherçilenin değerlendirilmesinde Kayseri’de bulunan 
güherçile imalâthanesi gayet önem taşımaktaydı.

Hicri 978-979, (M/1570-1572) tarihli mühimme defteri kayıtlarında Kayseri’de 
güherçile nazırlığı görevini Ali Çavuş, Kayseri güherçile müfettişliğini ise Akdağ 
kadısı Mevlâna Hama’nın yaptıkları belirtildiğine göre güherçilenin işlenmesine bu 
erken tarihlerde başlanılmıştı. Nazır Ali Çavuş döneminde Kayseri’deki güherçile 
işlenen köylerin arazisinden geçen (978/1570) Erkad taifesinin koyun sürüleriyle 
toprağın yüzeyinde oluşan ince güherçile tabakasını çiğneyerek dağıttıklarından, 

Halit Erkiletlioğlu
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▲ Güherçile Fabrikası - 1881

reaya güherçile toprağı toplayamamış ve durum Divân-ı 
Hümayun’a aksedecek boyutta bir şikâyet konusu olmuştu.1 
Bu bilgilere ilâveten 1629 tarihli bir kayıtta, Konya, Kayseri ve 
Niğde sancaklarındaki güherçile kârhânelerinin yıllık üretim 
kapasitesi toplam “bin kantar” barut olarak tesbit edilmişti.

Reaya’ya kârhâneye getirdiği odun ve toprak karşılığı olarak, 
mirî fiyat üzerinden ücret ödenmekteydi. Devlet mal ve hizmet 
alımlarında kendisi tarafından belirlenen mirî fiyat üzerinden 
ödeme yapma eğilimindeydi. Genelde de mirî (resmî) fiyat 

ile piyasa fiyatı arasında ciddi bir fark bulunmaktaydı. Hatta 
bazen cari fiyat mirî fiyatın 3 katı kadar olabilmekteydi. Ancak 
söz konusu alıcı devlet olduğu ve üreticinin de başka bir alıcıya 
güherçile satması yasak olduğu için, üretici mirî fiyata razı 
olmak zorundaydı. Nitekim 1640-1641 yıllarında Karaman eyaleti, 
Bozok sancağı, Zamantu ve Palas kazasındaki reaya kârhânelere 
gerekli olan odun ve toprağı temin etmekle görevlendirilmiş 
ve hizmetleri karşılığında dörder akçe ücret almaları uygun 
görülmüştü. Karaman eyaletindeki yerel görevlilere 1673 
yılında gönderilen bir hükme göre; kârhânelere örü (etrafı 
çit, duvar veya iple çevrili alan) tayin edilen yerlerdeki reaya, 
kârhânelerin odun ve toprak ihtiyacını karşılamakla yükümlü 
iken, bu yükümlülüklerini yerine getirmek istemedikleri; bu 
durum üzerine, reayanın eskisi gibi kârhânenin odun ve toprak 
ihtiyacını karşılaması ısrarla emredilmekteydi. Benzer mahi-

1  12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı 
Yayınları, Ankara 1996, s. 112.

Venedik ve Erdel savaşları için gerekli olan askerî ihtiyaç-
ların temini hazırlıkları yapılmıştır. Bu hazırlıklardan olarak 
1656 (1068) senesi cemaziyelevvel ayında Kayseri sancağında 
bulunan yeniçeri ordusunun 6. bölüğüne bir zabit ve kethuda 
135. sipahi bölüğüne de Yusuf Ağa tayin edilerek bu iki bir-
liğin toplânıp savaşa gönderilmesini sağlanmıştır. Karaman 
Eyaleti Valisi Seyid Ahmed Paşa’nın görevlendirilmesi ile 
Hasan Paşa, savaşa lazım olan barutu temin etmek üzere 
Mehmed Ağa’yı tayin etmiştir. Kayseri güherçile ocakların-
dan güherçile, mühimmat, yeterli yeniçeri askeri, sipahi ve 
400 adet yetiştirilmiş lağımcı eri temin edilerek 1656 (1068) 
senesi Şaban’ın 15’inde sevk olunmuştur. Ayrıca Sipahi Serdarı 
Abdülkerim Beyzâde Kemâl Bey’in 13.130 akçe yardım etmesi, 
Lala Seraceddin Medresesinin müderrisi müftü Ahmet Efendi, 
ûlemadan Abdüsselâm Efendizâde Abdülbâki Efendi, Nasuh 
Efendizâde Abdülkerim Efendi, Şeyh Tennûri ahfadından Şeyh 
Kasım Efendi, Şehzâde Abdürrahim Efendi, Şeyh Mehmed 
Efendi ile Kayseri’nin ileri gelenlerinden Şah Efendizâde Seyid 
Ali Efendi, Sipahi ikinci Serdarı Mevlevîzâde Süleyman Ağa, 
Yeniçeri Serdarı 38 bölükten Hasan Ağa, Mahmud Kadı ahfa-
dından Koca Bey gibi değerli şahısların yardım ve dualarıyla 
sefer hazırlıkları tamamlanmış ve 1657 (1068) senesi Şaban 
ayının 28. günü Edirne’ye doğru yola çıkarılmıştı.

“Cezire-i Girit Seferi İçin” gibi defalarca tekrarlanan emirle 
asker istenen 42 sancağın arasında Kayseri de bulunmaktaydı. 
Devletin bu talebi üzerine 94 muharip asker ile 17 harçlıklıdan 
ibaret olmak üzere toplam 111 asker Girit Kandiya kuşatma-
sına gönderilmişti. Daha sonra da devam eden bu asker ve 
mühimmat talebi fermanlarını karşılamak üzere bazı şahıslara 
özel yetkiler verilmişti. Meselâ 23 Ocak 1655 tarihinde Kay-
seri’de Kapıcılar Kethüdası Mehmed Ağa görevlendirilmişti. 
Yine Kayseri Sancağı Mutasarrıfı’na gönderilen Nisan 1656 
tarihli fermanla “Harp ve cenge kadir bahadır adamların bu 
seneki donanma-yı hümayunumda bulunsun, ruz-ı hazardan önce 
tersane-i amirede hazır bulunup vezir Kapudan Mustafa Paşa’nın 
donanmasına dâhil olmaları” istenmekte idi.3

Haziran 1663 tarihli başka bir fermanda da “Kayseriyye 
sancağında bulunan askerler orduya çağrılıp katılmazlarsa kadı 
tarafından gereğinin yapılması” emredilmekteydi. 20 Zilhicce 
1078 (Haziran 1668) tarihli ferman ise şöyleydi: “Taraf-ı Sal-
tanat-ı Aliyye’den Anadolu’nun tevaif-i askeriyesi Girit Ceziresi 
Sefer-i Hümayununa ihraca memur olan Mehmed Paşa Haz-
retlerine mübaşir tayin olan Ahmed Ağa, Medine-i Kayseriyye 
mahallesinden gelip Liva-i Kayseriyye Mutasarrıfı Hızır Paşa’nın 
müsellimi ve kethüdaları ve yeniçerileri, ayan-ı vilâyet ve ahali-i 
memleket ve sair iş erleri her biri sefer-i hümayunuma gitmeğe 

3  Selçuk Hava, Kayseri Sancağı ve Girit Seferi’ne Katkısı, Erciyes Üni-
versitesi, Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Yay. 8, Kayseri, s. 57.

ilzam ve teahhüde eyle”4

Osmanlı Devleti’nin karada ve denizde devam eden bu savaş 
yıllarında barut en önemli ihtiyaç malzemesi idi. Karaman 
eyaletinde barutun ana maddesi olan güherçile elde edilen yedi 
güherçile kârhânesinden en önemlisi ise Kayseriyye Güherçile 
Kârhânesi’ydi. Buradan güherçile nakli için sık sık fermanlar 
gönderilmekteydi. Bu maksatla H/1079 (M/1669) tarihinde: 

“Kandiye Kalesi için ziyade baruta ihtiyaç olub H/1079 senesine 
mahsub olmak üzere 600 akçe nüzul bedellerinin 100 akçesini 
dörder vukiyye halis güherçile irsal olunması ve Kayseriyye’nin 
512.5 ve rub’ hanesinden her bir hanesinden 100 akçelik güherçile 
irsâl olunsun. Güherçile bulunmaz denmeyerek toplam 2051 
vukiyye güherçile-i halis gönderilmesi” fermanı gönderilmişti.5

Girit Seferi devam ederken şehirdeki güherçileden zengin 
alanlardaki güherçile toplanıp Kayseri’nin çeşitli bölgelerinde 
bulunan Kalhânelere getiriliyordu. Güherçilenin halis hale 
gelmesi için gerekli olan odun yine halk tarafından temin 
ediliyordu. Odun ve toprak için ilgili köy ve mahalle halkı 
görevlendirilmekteydi. Her hane kantarına 4’er akçe para 
veriliyor veya vergi karşılığı olarak defterlere kaydediliyordu. 
Aynı şekilde bazen her bir haneden 7’şer kantar odun vermeleri 
de istenmekteydi.

Kalhanâdaki kazanlarda halis hâle getirilen güherçile yine 
hasırlara ve çuvallara yüklenerek (hasır ve çuvallar yine yerli 
halktan temin ediliyordu) develer ile Bor’daki baruthaneye 
gönderiliyordu. Devlet Kayseri’de bulunan bazı köy ahalisini 
(Çırlavuk gibi) sadece güherçile temini hususunda görevlen-
dirmişti. Odun için görevli olan köyler ise Efkere, Bünyan, 
Tomarza, Kiçibürüngüz idi.

Kalhânelerde elde edilen güherçilelerin barut haline geti-
rilmesinden sonra savaş sahalarına gönderilmesi gerekiyordu. 

4  Selçuk, a. g. e. s. 58.
5  Selçuk, a. g. e. s. 60-61.

yette diğer birkaç hükme göre; Karaman eyaletinde bulunan 
Kayseri, Aksaray ve Larende’deki reaya, kârhâneye vermekle 
yükümlü oldukları odun ve toprağı vermek istememişler, 
bahane olarak ellerinde kendilerinin muâfiyetlerini göste-
ren emr-i şerif olduğunu ileri sürmüşlerdir. Devlet, reayaya 
yükümlülüklerini hatırlatarak toprak ve odunun kârhânelere 
ulaştırılmasını emretmiştir. Yine Karaman, Bozok, Kayseri, 
Develi, Şücaüddin kazalarının reayasının kârhânelere odun, 
toprak ve çam kerestesi temin etmekle görevlendirildiklerinde 
bu yükümlülükleri karşılığında dörder akçe ücret almaları 
uygun görülmüştü. Reaya, gücü ölçüsünde kârhâneye odun 
ve toprak taşımakla yükümlüydü. Fakat bir diğer yandan da 
yerel görevliler bu vazifenin halka zulüm olacak derecelere 
vardırılmaması konusunda uyarılmaktaydılar. Kârhânelerin 
ihtiyacı karşılandıktan sonra halktan toprak ve odun talep 
edilmemesi için devlet görevlilerinin uyarıldığını gösteren 
bazı kayıtlar bulunmaktadır. Meselâ, Kayseri’deki kârhâneden, 
kârhânenin ihtiyacı olan 2.000 kantar odun (yaklaşık 461.520 
kg) ve kifâyet miktarı toprak dışında reayadan toprak ve odun 
talep edilmemesi istenmiştir.2

Bütün bu belgelerle; Kayseri Güherçile Kârhânesi’nin 16. 
yüzyıl sonlarından itibaren üretim yaptığı anlaşılmaktadır.

Daha sonraki yıllarda devletin güherçile ihtiyacının en 
önemli kısmı Kayseri Güherçile Fabrikası’ndan getirtilmeye 
devam ederken, Osmanlı İmparatorluğu’nda ihtiyacın art-
masıyla alternatif üretim maddeleri aranmış, koyun gübre-
sinin güherçile bakımından zengin olduğu anlaşılmış ve bu 
gübreden güherçile üretilip üretilemeyeceği araştırılmıştır. 
Nitekim İstanbul Baruthânesi civarındaki Subaşı köyünde, 
1795–1796 yıllarında nemli mağara duvarlarındaki güherçile 
tabakalarından ve koyun gübresinden 2 torba numune alınarak 
şerbeti çıkarılmış; şerbet, 2 çeki (452 kg) odunla kal edilerek 
toplam 300 dirhem (962,1 gr) kaliteli güherçile üretilmiştir. 
Yapılan hesapta, güherçilenin bir kıyyesinin devlete 35 paraya 
mal olduğu anlaşılmıştır. Bu masraf, Anadolu’dan getirilen 
güherçilenin maliyetine yakındı. Aynı tarihlerde Kayseri’den 
baruthaneye gönderilen güherçilenin bir kıyyesinin (1283 
gr=400 dirhem) devlete maliyeti 25 para, Ilgın’dan gönderilenin 
maliyetiyse 30 paraydı. Fakat Anadolu’dan gelen güherçile saf 
olmadığından baruthanelerde tekrar işlenmekte ve yarı yarıya 
fire vermekteydi. Bu durumda koyun gübresinden üretilen 
güherçile, (nakliye ve ikinci bir işleme masrafı yapılmadı-
ğından) Anadolu’dan getirilen güherçileye göre daha düşük 
bir maliyetle üretilmiş ise de miktar olarak toplam ihtiyacı 
karşılamaktan uzak olduğu için Anadolu ocaklarında güherçile 
üretimine devam edilmiştir.

2  İnce Yunus, Kârhâneden Baruthâneye Karaman Eyaleti’nde Güher-
çile Üretimi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XIII/1 (2011) s. 22.

1864 yılında “Güherçile Fabrika-yı 
Hümayunu” Devlet güherçile fabrikası 
haline getirilmiştir. Hacıkılıç Camisi’nin 
kuzey bitişiğine 1547 yılında yaptırılan 
imârethanede faaliyet gösteren bu 
fabrika, imparatorluk içinde barut 
imalinde önemli bir hammedde olan, 
güherçile elde eden önemli bir kuruluş 
olmaya devam etmiştir.
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Bu ulaşım işi de yine bölge halkının katkılarıyla sağlanmakta 
idi. Nitekim barut ve güherçilenin taşınması için gerekli olan 
çuvallar 150 çift harar, 2.000 adet keçe, 1.000 adet meşinin 
Kayseri’den Karaman’a gönderilmesi gerekiyordu. Aynı 
şekilde güherçile ve barut yüklü çuvallar develere yüklenerek 
istenilen bölgelere gönderiliyordu. Zaman zaman Cephane-i 
Âmire’ye gidecek olan barut için kiralık develer temin edilmesi 
ve Kayseri sancağından birçok deve gönderilmesi istenmekte 
idi. Develer 8 kuruşa kiralanmaktaydı. Bu işlemler bazen 
şikâyetlere sebep olmaktaydı.

Anlaşılacağı üzere Kayseri’den temin edilen güherçilenin 
Kalhâneye getirilmesi, burada yine görevlendirilen kişilerce 
odun temin edilmesi ve kal hâline getirilen güherçilenin 
Karaman’a ve orada yapılan barutun savaş meydanına taşın-
masında bölge halkının emeği çok büyüktü. Zaman zaman 
parası verilerek bazen de avârız (olağanüstü hallerde halka 
yüklenen malî, aynî ve bedenî vergi) ve nüzül (sefere çıkacak 
ordunun iaşesi için toplanan vergi) vergisinin karşılığı olarak 
bu hizmetler Kayseri halkı tarafından yerine getirilmiştir.

O yıllarda Kayseri’de üretilmekte olan güherçile, yılda 200 
kantar miktarında İstanbul’a gönderilmekteydi. 1778 tarihinde 
Kayseri’nin bu taahhüdünü yerine getirmediği görülünce bir 
emr-i alişan yazılarak bu taahhüd Kayseri’de ileri gelen 60 
kişinin kefaletine ve 10000 kuruş cezaya bağlanmıştı. Ancak 
bu tarihte güherçile ustası sayısı sadece 20 kişiye düştüğünden 
Kayseri halkı sadece 100 kantar güherçile imal edebileceklerini 
söyleyerek geri kalan miktarın affedilmesini istemişlerdi. Bu 
istek kabul edilerek Kayseri’deki güherçileciler şeyhi Akbıyı-
koğlu ve Kethüda bu işle görevlendirilmişlerdi.6

III. Selim (1789-1807) Osmanlı tahtına oturduğu zaman 
Osmanlı İmparatorluğu toprak itibarıyla dünyanın en büyük 
devleti idi. Anadolu, Trakya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya 
(Eflâk Buğdan), Arnavutluk, Karadağ, Yunanistan, Kafkasya, 
Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Mısır, Tarblusgarp, Tunus, Cezayir 
Osmanlı Devleti hudutları içinde idi. Karadeniz, Marmara, 
Ege Denizi ve Kızıldeniz tam manası ile birer Türk denizi 
idi. Akdeniz’in de dörtte üçünde Türk bayrağı dalgalanıyordu.

Dünya’nın en büyük imparatorluğu olan ülkenin alanı 15 
milyon kilometre karenin üzerinde, nüfusu ise 25 milyon kişi 
civarında idi.7 Ancak koca imparatorluk birçok sıkıntılar içinde 
idi. Bir tarafta Anadolu ve Rumeli, âyân, ağa ve derebeylerin 
zulmü, diğer taraftan Rusya ve Avusturya ile yapılan savaşların 
yüklediği malî yük halkı inim inim inletiyordu. En önemlisi 
devletin güven bütünlüğünü sağlamak görevini üstlenmiş olan 

6  Özkaya, Yücel, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Yerli Ailelerin Ayanlıkları 
Ele Geçirişleri ve Büyük Hanedanlıkların Kuruluşu, Belleten, sayı: 168, 
Ank. 1978, s. 315.

7  Karal, Enver Ziya, Selim III’ün Hat-tı Hümayunları T. T. K. Basımevi, 
Ank. 1988, s. 1.

zorbalar devletin sırtındaki en ağır yük olmuştu. Devlet ve 
halk, ordu denilen bu başıbozuk takımı için çalışır hale gel-
mişti. Nitekim III. Selim tahta çıktığı anda ülke bütünlüğünü 
korumakla görevli olan 400.000 yeniçeriden sadece 60.000 
kadarı görevi başında bulunuyordu. Bunlardan da yalnız 
25.000 kadarının savaşlara katıldığı anlaşılıyordu.

Yeniçeri ismini taşıyanların çoğu asker değildi. Her sınıf 
halktan “yeniçeri” sıfatını kazanmış kimseler vardı. Bu sıfat 
ya babadan geçmiş veya para ile satın alınmıştı. Bu sebeple 
Yeniçeri Ocağı askerî vasıftan çok mâlî ve iktisadî bir kuruluş 
olmuştu. Nitekim III. Selim, bu durumu bir Hatt-ı Hümayunda 
şöyle belirtmiştir:

“Allah Allah bu ne keyfiyettir. Her şeyde hak setrolunmuş, Traş 
için huzuruma gelen berberlerden ikisi topçu esamemiz (ismimiz) 
var deyü naklettiler. Asker denilse ne yapalım sefere gidecek vazifelu 
askerimiz yok cevabı verilir. Tahrir olunsun denilse, beytülmalde 
akçe yok denilür. Buna bir çare denilse şimdi vakti değildir, ocaklara 
taarruz olunmaz denür. Biz demeliyiz ki esame herkesin elinden 
alınsın. Ama mahlûlu oldukça ehline verilsin, eğer söz hakkı değilse 
razı olunmasın Hakka razı olup muin olmayanı Allah kahreylesün. 
İşte böyle memleket elden çıkıyor.”8

Bütün dünyada reform rüzgârlarının estiği bu asırda; 
Rusya’da Büyük Petro’nun düşünüş, yaşayış ve çalışma 
bakımından reformları, Amerika’daki İngiliz sömürgelerinin 
isyan bayrağı açmaları, Fransız ihtilali, İngiliz Adaları’nda 
yeni üretim ve iktisat sistemlerinin temellerinin atılması, 
kömürün sanayide kullanılmaya başlanması, buharın makineye 
uygulanması muhakkak ki III. Selim’i hareket geçirecek olan 
önemli faktörler olmuştu. Yukarıda bahsedilen Yeniçeri Oca-
ğı’nın durumunu değiştirmek veya yeniden bir ordu kurmak, 
o günün en önemli meselesi olmalıydı. “Yeni Düzen” ismi 
altında, Avrupa usulünde talimli asker yetiştirilmesi, Yeniçeri 
Ocağı’nın kaldırılması şeyhülislâm ve ûlema nüfuzunun kırıl-

8  Tarih-i Cevdet, c. IV, s. 284-285.

ması, Osmanlı Devleti’nde sanatta, ilimde, askerî konularda, 
ziraatte, ticarette ve medeniyette islahat yapılması fikri III. 
Selim’in hedefleri haline geldi.

Avusturya ve Rusya ile sulh imzaladıktan sonra Koca Yusuf 
Paşa Ordu-yı Hümayun ile İstanbul’a döndüğünde, Avrupa 
talim ve terbiyesinden anlayan birkaç adamı da beraberinde 
getirmişti. Bunlarla görüşmelerinden sonra Levent Çiftli-
ği’nde az sayıda nefer toplatılarak bunların Yusuf Paşa’nın 
getirdiği öğretmenler tarafından talim ettirilmelerine karar 
verilerek derhal uygulama başlatılmıştır. Önce yençerilerin 
genç olanlarının da bu birliğe katılmaları istendiği halde, yeni-
çeriler yanaşmayınca Nizam-ı Cedid’in ayrı bir ocak halinde 
kurulması emredildi.

Anadolu’da bu yolda hareket geçilerek Padişah’ın itimada 
değer bir adamı olan Karaman Valisi Abdurrahman Paşa’dan 
vilâyet ve kasabalardan talîm için çıkarabileceği piyade askeri 
sayısı soruldu.

Abdurrahman Paşa’nın cevabı şöyleydi;

Konya ve kazalarından 1000 Piyade
Niğde Sancağı 1000 Piyade
Kayseri Vilâyeti 2000 Piyade
Ankara 2000 Piyade
Hamideli’ne bağlı Yalvaç ve Karaağaç 200 Piyade
Alâiye 800 Piyade
Karaman 150 Piyade
Kasaba 150 Piyade9

Bütün bu hazırlıklardan sonra Anadolu’da talimli asker 
yetiştirme faaliyet başlatıldı.

Bu sıralarda barut imalatında kullanılan güherçile ihtiyacı 
çok fazla idi. İstanbul, Gelibolu ve Selânik baruthanelerinde 
imâl edilen siyah barutun kalitesiz olması sebebi ile 1792 
senesinde Kayseri Kadısı, Bozok Mutasarrıfı Cabbarzâde 
Süleyman, Niğde, Bor, Kayseri, Bozok sancağındaki güher-
çile yapılan köy ve nahiyelerin kadı ve naiblerine birer hatt-ı 
hümayun gönderilerek “barutun kalitesine” dikkat etmeleri, 
İngiltere ve Felemenk barutu ayarında barut imâl etmeleri” 
hatırlatılmaktaydı. Ayrıca elde edilen güherçilerinin, kaçak 
olarak, yabancılara ve vurgunculara satılmaması, evlerde stok 
yapılmaması ve Kayseri’deki güherçile miktarının belirlenmesi 
isteniyordu.

On dokuzuncu yüzyılda da Kayseri, barutun ana maddesi 
olan güherçilenin en kalitelisinin elde edildiği merkezlerden 
biri olmak vasfını devam ettirmekteydi. Nitekim 6 Eylül 1802 
tarihli bir fermanla “baruthane nazırlığına her sene gönderil-
mesini gereken güherçilenin eksik gönderilmesi sebebi ile 124.860 

9  Karal Enver Ziya, Selim III, Hatt-ı ..... s.53

okka adi güherçilenin hemen tamamlanması” tamim ediliyordu.10

Yine barutun ana maddesi olan güherçile daha çok, Çaparzade 
Süleyman Bey tarafından kendi hâkimiyet alanı olan Kayseri, 
Aksaray ve Ankara’dan satın alınmaktaydı. Anılan yerlerden, 
1808-1811 yılları için temin edilecek güherçile madeninin 
İstanbul’a nakli ile ilgili Süleyman Bey’e gönderilen Hükm-i 
Şerif ’te; “güherçilenin hassas bir maden olması sebebiyle nakliye 
işinde istihdam edilecek şütüranın (develerin) mevsim-i sayfta 
(yaz mevsiminde) yüke elvermeyeceğinden bahar mevsiminde 
yola çıkacak şekilde tertip edilmesi” istenmiştir. Taşıma işinde 
yine Bektik aşiretinden kiralanan hayvanların kullanıldığı bu 
güherçilenin nakliyesinde bir gecikme veya aksama durumunda, 
bunun Baruthane-i Amire’nin belli bir süre kapalı kalmasına 
sebep olacağı da belirtilmiştir.

Kayseri civarındaki ocaklardan getirilen ham madde, 
buralarda kurulmuş olan güherçile kârhânelerinde işleni-
yordu. Keza, Zamantı çevresindeki köyler de güherçile işlenen 
yerler arasındadır. Meselâ; 1325/1907-1908 yıllarında Kayseri 
ve çevresinde bulunan topraklarda işlenmek üzere 100 adet 
ocak açılmış, açılan bu ocaklardan 150.000 kıyye güherçile 
elde edilmiştir. Bunun 5.000 kıyyesi zayi olmuş ise de geriye 
kalan 145.000 kıyyesi kullanıma sunulmuştur. Diğer yerlerde 
olduğu gibi Kayseri’de bulunan güherçile ocakları ve güherçile 
fabrikası devletin sıkı denetimi altında yürütülmekteydi. Kay-
seri’deki güherçile fabrikası, 1826 yılından itibaren Tophane 
Müşiriyet-i Celilesi’ne11 bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye 
devam etmiştir.

Güherçile ham maddesinin, ocaklardan getirildikten sonra 
toprak ve benzeri yabancı maddelerden ayıklanması için bol 
su ile defalarca yıkanması ve kaynatılması icap etmektedir. Bu 
sebeple güherçile ham maddesi önce su sıcaklığının 18 derecede 
tutulduğu dört ayrı havuzda yıkanıp eritiliyor, yıkama işlemini 
takiben büyük lengerlere (kazanlara) doldurularak 60-70 
derecelik bir hararette kaynatılıp tulumbalarla dondurulacağı 
havuza aktarılıyordu. İlk havuzda 30-35, ikinci havuzda 20-25 
dereceye kadar çalkalanan güherçile, şerbet havuzundan sonra 
kazanlarda kaynatılıp tuzu çıkarılıyor, suyu buharlaştırılıp 
saflaştırıldıktan sonra fıçılara doldurularak yıkanıp, kârhâ-
nede hamlığı giderilinceye kadar eritilip kalıplara boşaltılarak 
barut imaline uygun hale getiriliyordu. Kayseri’de elde edilen 
güherçileler Kayseri Kalesi’nde muhafaza edilmekteydi.

Bu kazanların ve havuzun su ihtiyacını karşılamak üzere 
ise önceleri Hüseyin Bey Çeşmesi’ne müracaat edilmiş, ancak 

10  Özkaya, s. 316.
11  1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasıyla Topçu Ocağı 

adı kaldırılmış ve bu tarihten itibaren Tophane Müşiriyeti olarak 
varlığını sürdürmüştür.

Kayseri Güherçile Fabrikası’nda 1871-
75 yılları arasında İstefan Efendi 
isimli Hıristiyan bir şahsın müdürlük 
yaptığı aynı yıllara ait salnamelerde 
belirtilmektedir. Fabrikada üretilen 
mal, niteliği itibarıyla önemli bir 
askeri materyal olduğu halde, Kayseri 
Hıristiyanlarının “sivil” olarak 
askeriye hizmeti yapabildiklerini 
göstermektedir.
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▲ Kayseri Güherçile Fabrikası

olduğu halde (güherçilenin barut üretiminde kullanılması), 
Kayseri Hıristiyanlarının “sivil” olarak askeriye hizmeti 
yapabildiklerini göstermektedir.12

1880 yılında yörede fabrika olarak nitelendirilen tek kuruluş 
şehirdeki devlet güherçile işletmesidir. Hammadde, şehrin 
civarındaki topraklardan yöre ahalisi ve reaya tarafından 
ilkel yöntemlerle elde edilerek okkası 2,5 ya da 3 kuruştan 
devlete satılır ve daha sonra adı geçen imalâthanede yıkama 
ve damıtma vs. yollarla rafine bir hale getirilerek barut yapımı 
için İstanbul’a gönderilir. Yıllık üretim, 4.000 Osmanlı lirası 
değerinde yaklaşık 80.000 okkadır.

1900 Ankara Vilâyet Salnamesi’ne göre, bu tarihte şehir 
merkezinde toplam 10.223 adet hane vardı. Ayrıca 1 hükümet 
konağı, 1 askeriye dairesi ve 1 cephanelik bulunduğu belirtil-
miştir. Diğer binalar ise; 3722 dükkân ve mağaza, 120 fırın, 30 
han, 11 hamam, 250 ambar ve samanlık, 1 kıraathane, 1 belediye 
konağı, 1 gureba hastahanesi, 2 kütüphane, 39 medrese, 31 
tekke ve zaviye, 150 cami ve mescid, 1 idâdî, 3 erkek ilkokulu, 
1 kız ilkokulu, 58 sıbyan mektebi, 1 güherçile fabrikası ve 8 
kilise bulunuyordu.

1908 yılına gelindiğinde güherçile konusunda bazı sıkıntılar 
yaşanmaktaydı. Bu sıkıntıların aşılması için Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’na bu dönem seçilen Hacı Kasım Efendi’nin verdiği 
teklif görüşmesi şu biçimde gelişmiştir:

İçtima: 28 1 Şubat 1324 Celse: 1 (Malî-Rumî 1908) tarihli 
oturum

7. — Kayseri Mebusu Hacı Kasım Efendinin; Kayseri’deki 
güherçile müstahsilinin istihkaklarının, düyunu gayri muntaza-
maya ithal edilmeyerek tediyesi hakkındaki takriri.

REİS — Takrir okunacaktır.
Reis Efendi Canibi Samilerine. Saadetlü efendim, edevatı 

harbiyenin evvelemirde ehem olanı güherçile olduğu müsellemdir. 
Zira top ve tüfek mermilerini icra, tarîki aharla mümkün olmaz. 
Güherçile’nin ihracının kısmı azami Kayseriye güherçile ocakla-
rından ihraç eden esnafın akçelerini tahsil etmesi hususuna 
gelince, dairei imkândan olmayıp, zira muhasebeci tayin olan 
adam suiistimal etmek için paralarını îtâ etmesi muhaldir. Bu 
fukaraların şikâyetlerini devairi âidesinden kat’etmelerini ve 
akçelerini düyunu gayri muntazama suretine ithalsiz tediye edil-
mesini temenni ederim.

Kayseri Mebusu Hacı Kasım
REİS — Hüsnüniyetle yazılmış bir takrir efendim. Nereye 

havalesini münasip görürseniz. (Re’ye müracaat sadaları)
Hacı Kasım Efendi (Kayseri) — Lüzum buyurun efendim.
REİS — Bir defa sahib-i takrir söylesin efendim.

12  Hülagü Metin, Osmanlı Devleti’nde Güherçile Üretimi ve Kayseri 
Güherçile Fabrikası, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11 (2001), 
s. 73.

Hacı Kasım Efendi (Devamla) — Şimdi bundan maksadım 
iki şey. Çünkü öteden beri malûm ki, Anadolu’dan, her yerden bu 
barut edevatı, bu güherçile çıkmaz. Ancak, Konya’da olur, Kayse-
riye’de olur. Bunun kesreti, âmmeye ve Devletin birinci menfaati 
azîmesini hâsıl eden bir şeydir. Fakat bu güherçile fabrikaları 
sahipleri ameleye para vermiyorlar. Para vermediğinden o 
toprak çökecek. (Bir kelime okunamadı) oluyor, para vermiyor. 
Buna tasniat ediyorlar. Onun için, meselâ, küllü yevmin 2 bin, 3 bin 
okka, 5 bin okka güherçile çıkacak iken, gün - be - gün tezebzübde, 
çoğu da bırakıyor, işlemiyor. Bundan başka, bir de bunun nihayeti 
bir top, batman barutla atılan, meselâ 6 okka barutla atılan top 
var. Bu, iki yere münhasırdır. Bunun için lâzım gelen icraatı ve 
paralarının geride olan düyunu gayri muntazamanın geçiren 
kaideden istisna tutulması (Bir mebusa hitaben) Canım olsun 
olmasın (Devam ederek) buna bir ehemmiyet üzre, her nereye 
havalesi mümkün ise, buna bir himmet buyurun. Bu, âmmeye nafi 
olduktan sonra, Devletin birinci derecede ve harb edevatının ehem 
ve elzemidir. Nihayetinde elden barut almaya mecbur olunuyor. 
İşte bundan ibarettir.

REİS — Harbiye Encümenine havale ile beraber nazarı müta-
laaya alanlar elini kaldırsın: Eller kalkar. Nazarı mütalaaya alındı. 
Harbiye Encümenine havale edildi.

Keza, Zamantı çevresindeki köyler de güherçile işlenen 
yerler arasındadır. Meselâ; 1325/1907-1908 yıllarında Kayseri 
ve çevresinde bulunan topraklarda işlenmek üzere 100 adet 
ocak açılmış, açılan bu ocaklardan 150.000 kıyye güherçile 
elde edilmiştir. Bunun 5.000 kıyyesi zayi olmuş ise de geriye 
kalan 145.000 kıyyesi kullanıma sunulmuştur. Diğer yerlerde 
olduğu gibi Kayseri’de bulunan güherçile ocakları ve güherçile 
fabrikası devletin sıkı denetimi altında yürütülmekteydi. 1826 
yılından itibaren Tophane Müşiriyet-i Celilesi’ne13 bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

Kayseri Güherçile Fabrikası’nın büyük bir kârhâne olması 
dolayısıyla belirli bir işçi sayısına ihtiyaç duyulmuştur. Bundan 
dolayı da çalışanlar arasında sıradan fertlere rastlamanın yanında 
hisar erleri ve emekli sipahiler gibi muayyen sınıftan işçiler de 
görmek mümkün olmuştur. Gerek kârhânenin büyüklüğün-
den ve dolayısıyla işçiye olan ihtiyacından dolayı ve gerekse 
devletin güherçile üretimine vermiş olduğu ehemmiyetten 
ötürü güherçile ocaklarında ve kârhânede çalışanlar bir kısım 
imtiyazlara sahip olmuşlardır14. Meselâ, güherçile hizmetinde 
istihdam edilmiş bulunan hisar erleri bu hizmetlerinden 
dolayı seferden muaf kılınmışlardır. Ancak devlet güherçile 
çalışanlarına azami imtiyazı tanıyıp gereken önemi gösterirken 

13  1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasıyla Topçu Ocağı 
adı kaldırılmış ve bu tarihten itibaren Tophane Müşiriyeti olarak varlı-
ğını sürdürmüştür.

14  Hülagü Metin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 11 Yıl: 2001, s. 
73-93.

güherçile çalışanlarından ve fabrika görevlilerinden de aynı 
yaklaşım, ciddiyet ve çalışkanlık istemiştir. Örneğin resmi adı 
ile Kayseri Güherçile Fabrika-i Hümayunu Müdüriyetinde 
görevli Kolağası Kayserili Hasan Efendi’nin vazife yapma 
noktasında istenen derecede gayreti görülememesinden dolayı 
değiştirilmesi cihetine gidilmiş, yerine bu vazifeyi güzel bir 
surette idare ve ifaya muktedir olduğu, istenen vasıfları haiz 
kimselerden bulunduğu anlaşan Bahr-i Sefid Filosu Topçusu 
1. Alayı’nın 3. Taburu Sağ Kol Ağası Balıkesirli İbrahim Efendi 
atanmıştır. Hasan Efendi de mezkûr tabur komutanlığında 
istihdam olunmuştur. Kayseri’de elde edilen güherçileler 
Kayseri kalesinde muhafaza edilmiştir. Ancak hıyaneti ortaya 
çıktığı için dirlikleri elinden alınan ve daha evvelce dirlikleri 
olmayıp hisarda oturanların kalede olmaları dolayısıyla zaman 
zaman burada muhafaza edilen güherçileye zarar vermeleri 
söz konusu olmuştur.

BARUTHANENIN KURULMASI
Tanzimat’ın (1839) ilânından kısa bir süre sonra güherçile 

elde edilen yörelerde birer fabrika yapılması kararlaştırılmıştı. 
Muhassıllar (sancağın hasılatını toplayan ve yöneten) ve 
Memleket Meclisleri bu konuda gerekeni yerine getireceklerdi. 
Güherçileci esnafın elinde bulunan kazanlar satın alınacak 
kendileri de kurulacak fabrikalarda usta ve işçi olarak çalış-
tırılacaklardı. Devlet, baruthane vasıtası ile gerek görülecek 
malzeme ile barutçu ve ustabaşı sağlamayı üslenmekteydi. 
Nitekim Kayseri’nin uygun bir yerinde fabrika açılması için 
zimmi olan ustalar görevlendirilmişti. Kente vardıklarında 
sancak meclisi aracılığı ile uygun bir yer belirlenmesi, ücret-
lerinin muhassıllık hazinesinden verilmesi, fabrika için 
gerekecek masrafların ise maliye tarafından karşılanması 
ilgililere bildirilmişti. Bu kararlar üzerinedir ki kısa bir süre 
içinde fabrikanın yapılmasına başlandığı anlaşılmaktadır.15

Kayseri’nin kuzeybatısında, bugünkü Hacı Kılıç Camii 
civarında 1842 yılı ilkbaharında fabrikanın inşaatına baş-
landı. Büyük bakır kazanlar, musluk ve vanalar İngiltere’den 
getirtilmişti. Ortalama 118 metre boyunda 59 metre eninde 
uzunca bir taş bina yapılmış, Tokat’tan gelen bakırcı ustaları 
İngiliz mühendis ve teknisyenler 1872 yılı Kasım ortalarında 
bu fabrikayı tamamlamışlardı. Fabrikanın inşaatı, işçilik ve 
montaj gideri ve makineleri ile tahminen 250 bin liraya (2.270 
sterline) mal olduğu ileri sürülmektedir. Barut fabrikasının 
kurulmasını müteakip kaliteli güherçile ve barut üretimine 
başlanmıştır. �

15  Köse Muhammet, Kayseri Şehri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Yayınları, Tarih Dizisi, Kayseri, 2018 s. 268.

daha sonraları güherçile kârhânesinin üst yanına yapılan birkaç 
dükkân bu suyu kirletmeye başlayınca güherçile kârhânesi 
bundan zarar görmeye başlamıştır. Bu durumun düzeltil-
mesi için Kayseri Kadısı’na yazılan hükümle şehir suyunun 
bir miktarı sadece güherçile fabrikasına tahsis olunmuştur.

Güherçile üretimi için kükürde ilaveten kömür ve oduna 
ihtiyaç duyulmakta olup kükürdün beher kıyyesi 30 paraya 
mal olurken söğüt kömürünün okkası ise 3 kuruşa satın alın-
maktaydı. Güherçile imali için gerekli olan odun âdet olduğu 
üzere reayaya (gayri Müslümlere) taşıttırılmaktaydı. Yine 
Güherçile kazanlarını, odun ve sair ihtiyaçlarını ve güherçile 
toprağını taşımak üzere, daha ziyade o civarda bulunan köy-
lerde yaşayan, reaya istihdam olunmuştur.

Diğer güherçile kârhâneleri gibi Tophane-i Amire Müşiri-

yeti’ne bağlı olan ve oradan gelen talimatlara göre yönetilen 
Kayseri Güherçile Fabrikası’nda, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 
müdür, kâtip, mülâzım, ambarcı ve bir kısım müstahdem 
görev yapmışlardır.

1864 yılında “Güherçile Fabrika-yı Hümayunu” Devlet 
güherçile fabrikası haline getirilmiştir. Hacıkılıç Camisi’nin 
kuzey bitişiğine 1547 yılında yaptırılan imârethanede faaliyet 
gösteren bu fabrika, imparatorluk içinde barut imalinde önemli 
bir hammedde olan, güherçile elde eden önemli bir kuruluş 
olmaya devam etmiştir.

Kaynaklarda Kayseri Güherçile Fabrikası’nda 1871-75 yılları 
arasında İstefan Efendi isimli Hıristiyan bir şahsın müdürlük 
yaptığı aynı yıllara ait salnamelerde belirtilmektedir. Fabrikada 
üretilen mal, niteliği itibarıyla önemli bir askeri materyal 
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Kültür
Kayseri Halay Türküleri
Burhan Türk


I nsanoğlunun hikâyesine bilinmeyen ve bilinmesi mümkün 
olmayan çok uzak bir geçmişte dâhil musiki, millî kültürlerin 

teşekkülüyle birlikte toplumlarda farklı bir gelişim çizgisi takip 
etmiştir. Ziya Gökalp hars-medeniyet ayrımı yaparken musikiyi 
hars yani kültür içerisinde değerlendirip ona millîlik atfetmektedir. 
Binaenaleyh her milletin, millî bir musikisi bulunduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu müziğin evrensel boyutlarının olduğunu 
veya evrensel olarak telakki edilebilecek eserlerin bulunduğunu 
inkâr etmek manasında anlaşılmamalıdır. Ancak her milletin ken-
dine has özellikleri mutlaka bulunmakta, her millet sosyal olaylar 
karşısında farklı tepkiler verebilmekte ve tabiidir ki her millet 
kendine has bir musiki telakkisi vücuda getirmektedir.

Tarihin kültür süzgecinden geçerek gelişen, tıpkı bir nehir gibi 
öz yatağının yanı sıra çeşitli derelerden sular alarak günümüze kadar 
ulaşan, Türk milletinin karakterini yansıtan Türk musikisinin en 
önemli kollarından bir tanesi de şüphesiz türkülerimizdir. Türk 
milleti sevincini, kederini, sevdasını, ayrılığını, kahramanlığını ve 

“yaşa ki neler göresin” deyiminde ifadesini bulan, insanoğlunun 
başına gelebilecek her durumunu türkülerde anlatmıştır. Yaşar 
Kemal’in “Türküler tıpkı kırk bin yıl su altında kalmış, yıkanmış, 
cilalanmış çakıl taşı gibidir. Bir türkü duyulur... Gecede başka türlü, 
gündüzde başka türlüdür. Çocuk söylerse başka tatta, kadın söylerse... 
Dağda söylenirse başka, ovada, ormanda, denizde başka türlüdür. Hep 

Burhan Türk
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ayrı ayrı tattadır. Sabahleyin başka, öğle, ikindin, akşamleyin 
başkadır.” sözleriyle anlatmak istediği budur. Ve türkülerden 
de herkes kendi hissesine düşeni alacaktır.

Türküler içerisinde Kayseri tavrı olarak bilinen kendisine 
has bir yorumla çalınan Kayseri türküleri zengin bir birikim 
oluşturmaktadır. Dadaloğlu, Seyit Osman, Karacaoğlan, Sey-
rani, Âşık Hasan, Kerem, Garip gibi ozanların deyişleri yöre 
ezgilerinin söz kaynağını oluşturur. Kayseri’de türkü denilince 
ilk akla gelen isim ise hiç şüphesiz Ahmet Gazi Ayhan’dır. 
Kayseri türküleri denilince ise Gesi Bağları, Erkilet Güzeli 
Bağlar Bozuyor, Ağam İstanbul’u Mesken mi Tuttun, Ceviz 
Oynamaya Geldim, Germir Bağları, Ayvanın İrisine, Çevirme 
Çardağı, İğdenin Dalı, Fadimem Süslü Gezer, Altunu Bozdu-
rayım, Develi Ey Sevdiğim, Ali Dağı, Posta Yolları, Kandilli 
Kerem, Süpürgesi Yoncadan, Karşıda Arar Durur, Çarşıya 
Vardım arka arkaya arzıendam ederler.

Türk kültürünün diğer mühim bir unsuru da halk oyun-
larıdır. Ülkemizde halk oyunları Kuzey ve Doğu Anadolu’da 
bar; Trakya’da hora; Doğu Karadeniz’de horon; Ege bölge-
sinde zeybek; Orta ve Doğu Anadolu’da halay; Trakya’da ve 
Marmara bölgesinde karşılama gibi adlarla farklı isimlerle 
anılırlar. Anadolu’nun ortasında yer alan Kayseri’miz halay 
bölgesindedir. İlimizde özellikle Oğuzların Yıldızhan soyundan 
gelen Avşarların yoğun olarak yaşadıkları yörelerde düğünler 
ve muhtelif eğlencelerde halaylar ön plana çıkmaktadır. Aynı 
safta şevk ile yapılan ve tek bedenmişçesine senkronize hareket 
etme esasına dayalı halaylar da Türk milletinin birlik ve bera-
berliğini güçlendiren, deyim yerindeyse omuz omuza hareket 
etme bilincini oluşturan temel kültürel ögelerimizden birisidir.

Kayseri’mizde halaylar, davul ve zurna eşliğinde çekilen 
çalgılı halaylar ve türkü söylenerek çekilen çalgısız veya 
türkülü halaylar olmak üzere ikiye ayrılır. Kayseri il merke-
zinde Mendil, Turnam, Öteyüz, Sinsin, Deli Kız, Topal Serçe, 
Eminem, Galice Potinli Gelin, Yumruk, Topal Kız oyunları; 
Uzunyayla’da Kale, Çeçen, Vik oyunları; ilçelerde Avşar 

Ağırlaması, Eminem, Ağ Gelin, Gezbeli, Sıçratma, Yanlama, 
Öteyüz, Karanfilli, Pınarbaşı Gelini (Avşar Gelini) oyunları 
en çok oynanan halk oyunlardır.

Türkülü halaylarda önce iki veya üç kişi bir mısrayı söyler 
ve diğerleri bunları tekrarlayarak halay çekerler. 2010 yılında 
yaptığım tez çalışması sırasında bu halay türkülerinin henüz 
notaya alınmamış olduğunu ve TRT arşivinde yer almadıkla-
rını gördüm. Emin Yıldırım ve Kurtuluş Önder ile derleme 
çalışması yaparak Kayseri Yöresine ait tespit edilmiş Al Alma 
Kızıl Alma, Sehen Vurdum Sehene, Güzellerden Üç Güzel Var 
Sevecek, Esmem Diley, Yayla Yolu, Hop Tirillom, Çimenli 
Bahçede Bulgur Eliyor, Güzeller, Oy Gara Kekilli Yârim, 
Guşburnu Pürlenir Mi, Çorabın Nakışları, Yeryüzünde Biten 
Olsam, Dam Başında Dirgenlik, Gayaların Yılanı adlı türküleri 
derledim ve ilk defa notaya aldım.

Derlenen on dört ezgiden on birinde 4/4 lük usul, üçünde 
ise 6/4 lük usul kullanılmıştır. On dört ezginin tamamı tabiat 
sevgisi, aşk vb. konular işleyen koşma/güzelleme türündedir. 
Kayseri’mizin zengin kültürel birikiminin birer yansıması 
olan bu türkülerden Al Alma Kızıl Alma, Sehen Vurdum 
Sehen, Yayla Yolu, Hop Tirillom, Çimenli Bahçede Bulgur 
Eliyor, Güzeller, Guşburnu Pürlenir Mi, Çorabın Nakışları, 
Yeryüzünde Biten Olsam ve Gayaların Yılanı türkülerinde 
Hüseyni makamı dizisi kullanılmıştır. Güzellerden Üç Güzel 
Var Sevecek, Oy Gara Kekilli Yârim ve Dam Başında Dirgenlik 
türkülerinde Hicaz makam dizisi; Esmem Diley türküsünde 
ise Çargâh makam dizisi kullanılmıştır.

 Kayseri il merkezinde Mendil, Turnam, 
Öteyüz, Sinsin, Deli Kız, Topal Serçe, 
Eminem, Galice Potinli Gelin, Yumruk, 
Topal Kız oyunları; Uzunyayla’da Kale, 
Çeçen, Vik oyunları; ilçelerde Avşar 
Ağırlaması, Eminem, Ağ Gelin, Gezbeli, 
Sıçratma, Yanlama, Öteyüz, Karanfilli, 
Pınarbaşı Gelini oyunları en çok 
oynanan halk oyunlardır.
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Söyleşi
Ömer Önder'le Bir Söyleşi
Mehmet Karaarslan


Şair-Yazar

Bir Söyleşi

Mehmet Karaarslan

 ■ Edebiyatla alâkanız neden-nasıl 
başladı?

 ● Türkçe ve edebiyat derslerini 
çok severdim. Yazmaya ortao-
kulda duvar gazetesine fıkralar 
yazmakla başladım. Lisede 
iken, edebiyat hocamız mer-
hume Bedriye Adıgün Hanıme-
fendi bizi teşvik etti. Lisedey-
ken arkadaşlarla Cop, Filiz vs. 
gazeteler çıkararak yayın haya-
tına başladık. Talebe yazarlar 
arasında liseden sınıf arkada-
şım Polat Karacaoğlu, Sanat 
Okulundan Mustafa Çöven ve 
diğerleri bulunmaktaydı. Gaze-
telerimiz Kayseri’nin Sahabiye 
Mahallesi’ndeki Güven Matba-
asında basılırdı.

Lisede okurken, o tarihte 
Kayseri’de çıkan günlük Hâki-
miyet, Orta Anadolu, İstiklâl 
gibi gazetelere haftalık köşe 
yazıları yazdım.

 ■ Bize kendinizi tanıtır mısınız?

 ● Ben Ömer Önder, 1937’de 
Kayseri’de Mükremin Mahal-
lesi’nde tek katlı bir evde 
doğmuşum. Babam ticaretle 
meşguldü, annem ev hanımı 
idi. İlkokulu babamın işinden 
dolayı Şarkışla’da, Cumhuriyet 
İlkokulunda okudum. Ortaokul 
ile lise öğrenimimi ise Kay-
seri Lisesinde tamamladım. 
Müteakiben İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi İşletme 
Bölümünden mezun oldum. 
Meslek hayatıma Karabük 
Demir-Çelik İşletmelerinde 
satış bölümünde başlayıp, 
otuz yıl sonunda organizas-
yon ve metot müdürlüğünden 
emekli oldum (1995).

ÖMER ÖNDER'LE  ■ Bu yıllarda çıkan yazılarınızın 
türü ve teması ne idi?

 ● Orta tahsil sırasında köşe 
yazıları yanında hikâyeler 
de yazmaya başladım. İronik 
tarzda, yöresel ve biraz da 
siyasî olaylara ilişkin fan-
tastik hikâyeler yazdım. Bu 
çalışmalarımdan dolayı yakın 
çevremden ve hocalarımdan 
takdir gördüm.

 ■ Üniversite yıllarında yazdınız 
mı?

 ● O yıllarda derslerimle meşgul 
bulunduğumdan edebiyatla 
fazla alâkadar olamadım.

 ■ Şiir hayatınız nasıl başladı?

 ● Çok sevdiğim dostum ve sınıf 
arkadaşım Polat Karacaoğlu 
çok güzel şiirler yazardı. 
Nitekim şiirlerinden bazıları 
o tarihlerde yayın hayatında 
olan Varlık mecmuasında ve 
Genç Şairler Antolojisi’nde 
yer almıştı.

47

Sö
yle

şi

Söyleşi



Nitekim bazı hikâyelerimin 
sonunda, köy odasında siyasi-
lere yazılan mektupların daha 
etkili olması için o köyün aşığı 
tarafından okunan sazlı sözlü 
şiirler bunlardan bazılarıdır.

Üniversite yıllarını bir hayli 
geride bırakmıştık ki arkadaşı-
mın ani vefatı aramızdaki akdi 
sanki geçersiz kıldı. Özellikle 
hastalığım, daha sonra oğlu-
mun şehadeti beni tekrar 
şiire zorladı.

 ■ Şiirlerinizde kullandığınız 
temalar ve türler neler oldu?

 ● Tema olarak hasret, hiciv, 
mizah, ölüm, hikmet; tür 
olarak da rubailer, şarkılar, 
destanlar, beyitler yazdım. 
Bunların çoğunu hece vez-
ninde, bazılarını ise serbest 
nazım şeklinde kaleme aldım.

 ■ Kitaplaştırdığınız çalışma-
larınızın olduğunu biliyoruz. 
Bunları sırasıyla isim olarak 
belirtir misiniz?

 ● İlk kitabım “Sedefname” idi. 
ikincisi “Bırakıp da Giderken 
Veda Etmedin Neden?” Üçün-
cüsü “Patatesler”dir. Bir de 
rahmetli babamın şiirlerini 
topladığım “El-Hac Hüseyin 
Önder’in Manzumeleri” adın-
daki şiir kitabı mevcut. İlk 
ikisi şiirlerimi derlediğim 
kitaplarımdır, sonuncusu ise 
hikâyelerimin bir kısmını 
içine almaktadır.

 ■ Sedefname nedir, nasıl mey-
dana geldi, bu eserinizde neden 
bahsediyorsunuz?

 ● Sedefname, sedef hastalığım 

üzerine yazdığım şiirlerimi 
ihtiva ediyor. Bir hastalık üze-
rine bu kadar şiir yazıldığını 
duyanlar ve görenler hayret 
ediyorlardı. 1970’li yıllarda 
yakalandığım sedef hastalığı 
nedeniyle hastanede yatıp 
tedavi olurken, çektiğim ızdı-
raplar sebebiyle “Aşk adamı 
ağlatır / Dert adamı söyletir” 
ifadesince çok duygulandım 
ve bununla ilgili hissiyatımı 
yazmaya başladım. O zaman-
dan 2000 yıllarına kadar bu 
dertten çektiklerimi zaman 
zaman manzum olarak kaleme 
aldım. Böylelikle acılarımı bir 
kitap haline getirdim. Sedef-
name’nin içinde hiciv, mizah, 
güzelleme, ölüm gibi temaları 
destansı tarzda işledim. Bu 
şiirlerimi Âşık Sedefî mah-
lası ile yazdım.

Sedefname’yi kendi imkânla-
rımla bastırdım ve yine kendi 
imkânlarımla satışını gerçek-
leştirdim. Elde ettiğim gelirini 
hastanede tanıdığım behçet 
hastası M. K.’nin hesabına 
yolladım. Bunu övünmek için 
söylemiyorum, benim derdim 
başkasına deva olsun istedim.

GATA’nın başhekim yardımcısı 
olan Cildiye Profesörü Erol 
Koç Bey de Sedefname’yi çok 
beğendi ve bununla ilgili bir 
konferansa konuşmacı olarak 
şahsımı davet etti.

 ■ “Bırakıp da Giderken Veda Etme-
din Neden?” kitabının hikâyesi 
ve muhtevası nasıldır?

 ● Yıl 2001, Ocak ayının 17’si. 
Günlerden çarşamba. Saat 
14.40’ta havalanan F-4 uçağı 
Sivrihisar üzerine gelirken 

irtifa kaybetmeye başlar. Pilot-
ların radara gönderdikleri son 
sözleri: “İrtifa kaybediyoruz!” 
olur. Atlayıp kurtulma imkânı 
varken onlar Sivrihisar’ı kur-
tarma pahasına hayatlarını 
feda ederek Sivrihisar’dan 
uzaklaşırlar ve geçer geçmez 
de uçakları, Eşref’in Ağılı 
denilen yere düşer. İki pilot 
şehit olur. O günkü gazetelerin 
tümünün “Sivrihisar’ı Kurta-
ran Kahraman Pilotlar” diye 
manşet attığı pilotlardan biri 
oğlum Üsteğmen Mustafa Oğuz 
Önder’dir. Bu olaydan sonraki 
günlerde kaleme aldığım şiir-
lerimi ise biraz önce bahsetti-
ğim kitabımda topladım.

Bu kitabımı da yine kendi 
imkânlarımla bastırıp sattım, 
elde ettiğim gelirin tamamını 
Hava Kuvvetleri Kartal Vak-
fına bağışladım.

Eş, dost ve tanıdıklarımız bu 
şiirlerden fevkalade duygulan-
dıklarını belirttiler. Sağ olsun-
lar. Zamanın cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül Beyefendi’ye bu 
kitabımı bir şekilde takdim 
ettim. O da telefonla şahsımı 
aramak suretiyle takdir ve 
taziyetlerini bildirerek, bir 
ihtiyacımın olup olmadığını 
sormak nezaketini gösterdi. 
Söz konusu kitabımdaki 
şiirlerden biri olan “Düşünme-
din” isimli şiirim ise Eskişehir 
Üniversitesi Halk Bilimleri 
hocası Sayın Danyal Mantı 
tarafından saba makamında 
bestelenmiş olup TRT repertu-
arına girmiştir.

Bir kış günü onunla oturup 
sohbet ederken, şiirlerini 
okumaya başladı. O güne kadar 
parça parça okuduğu şiirleri-
nin bütününü işittiğimde ger-
çekten çok etkilendim. Sonra 
da “Senin şiirlerinin yanında 
benimkilerin esamisi okun-
maz!” diyerek tüm şiirlerimi 
odadaki sobaya attım. Bunun 
üzerine arkadaşım da “Senin 
fıkra ve hikâyelerinin yanında 
benim nesir yazılarımın 
değeri yoktur!” deyip o da nesir 
yazılarını sobaya attı. Bir süre 
sobaya, sonra da birbirimize 
baktık. Arkadaşım külleri eşe-
lerken, “Gün gelecek edebiyat-
çılar bizden bahsederken bu 
anımızı mutlaka anlatacaklar.” 
dedi. İkimiz de bu hareketimiz-
den adeta gurur duymuştuk.

Böylelikle ben şiir yazmaktan, 
o da nesir yazıları kaleme 
almaktan vazgeçtik.

Bu suretle ben fıkra ve hikâ-
yelere ağırlık verdim, o da 
şiirlere. Ne var ki ben şiirden 
bütünü ile kopamamıştım. 

 ■ Bu “Patatesler” kitabı nereden 
çıktı?

 ● Lise yıllarından beri yazdığım 
hikâyelerimin bir kısmını bu 
kitapta topladım. Bunu da yine 
kendi imkânlarımla bastırıp 
sattım. Elde ettiğim gelirin 
tamamını da Mehmetçik Vak-
fına bağışladım

Hikâyelerimde sosyal ve eko-
nomik hayatımızdaki aksaklık 
ve eksiklikleri mizah tarzında 
hicvederek ortaya koymaya 
ve insanımızı düşündürmeye 
çalıştım. Ayrıca politik yer-
giye de geniş yer verdim. Bir 
zamanlar hemen hemen tüm 
televizyon kanallarında yer 
alan evlendirme program-
larından bitkilerle tedaviye 
ve iletişim araçlarının kulla-
nılmasına varıncaya kadar 
yaşantımızı irdeledim.

 ■ “El-Hac Hüseyin Önder’in Man-
zumeleri” kitabı hakkında bilgi 
verir misiniz?

 ● Babam ticaret adamı olduğu 
kadar, duygulu ve insani vasıf-
larla donatılmış bir kişiydi. 
Zaman zaman ve özellikle 
annemin vefatından sonraki 
yaşantısında bu duygusallığı 
artmış ve bunu nazmetmiştir. 
Onun için vefatından sonra 
onun bu duygularına saygı 
göstermek üzere derlemeye 
karar verdim. Bu kitapçık böy-
lece meydana getirilmiş oldu. 
Ölüm, ahiret hayatı, dürüstlük 
gibi temaları işliyor.

 ■ Başka baskıya hazır bir eseriniz 
var mı?

 ● Şimdi hikâyelerimin geri 

kalanlarını ayrı bir ciltte topla-
yarak bastırmayı düşünüyorum. 
Sözünü ettiğim hikâyeler önce-
kilerin benzeri ve mizahi yönü 
ağırlıklıdır. Ayrıca “Bu Dün-
yadan Bir Oğuz Geçti” ismini 
verdiğim bir eserimle oğlumun 
biyografisini hazırlamaktayım. 
İlaveten “Gönül Teline Takı-
lanlar” isimli şiir kitabım ise 
basıma hazır.

 ■ Bestelenen bir şiirinizin olduğunu 
biliyoruz. Bunun hikâyesi ve şiir 
hakkında bilgi verir misiniz?

 ● Oğlumun şahadetinden sonra 
yazdığım tüm şiirleri, biraz 
önce bahsettiğim “Bırakıp da 
Giderken Veda Etmedin Neden” 
isimli kitabımda topladığımı 
belirtmiştim. Bu şiirlerimden 
bir tanesi de Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Halk Bilimleri dersi 
hocası Danyal Mantı tarafından 
saba makamında bestelenerek 
TRT arşivine girdi. Şiirin adı: 

“Düşünmedin”dir.

Beni yad ellere terk edip gittin
Düşünmedin düşlemedin n’eyleyim
Hasretinle yaktın beni kül ettin
Düşünmedin düşlemedin neyleyim

Aç mıyım ben açık mıyım nerdeyim
Kimsem yok yad elden medet umarım
Yıllar yılı hep yolunu beklerim
Düşünmedin düşlemedin neyleyim

Tutunduğum daldın elimde kaldın
Kovanımda baldın eriyip aktın
Gittin de aşıma ağılar kattın
Düşünmedin düşlemedin neyleyim.

4948

Sö
yle

şi

Sö
yle

şi



ETME BULURSUN

Ne yaparsan yap, mutlaka
Karşılığını alacaksın
Dilediğinde hürsün ama
Sonucuna katlanacaksın.

HIRS

Geliriz her birimiz fani âleme giryan
Görmeyip gerçekleri eyleriz boşa seyran
Bin hırs ile kazanıp topladığımız maldan
Bir zerre alamadan göçüp gideriz üryan

KİRACI

Kiracı ol dünyada, daim kalırım sanma.
Mülk sahibi zannedip gafilâne aldanma.
Ansızın çağrılırsın her insan gibi sen de.
Veda etmek zor olur, sonra fani dünyaya.

KORKU

Korku dağları sarmış
Ağaçlar ona yoldaş
İstediğim tek sevgi
İnsanlar olsun candaş

NASİP

Çektiğin resimlere bak da hatırla
Ne böyle yaşlı ne de hep genç kalırsın.
Testini istersen sen daldır deryaya,
Nasibin ne kadarsa onu alırsın.

SEVGİ

Sevgi gür bir pınardır, eksilmez asla suyu,
Karşılık beklemeden sevmek ulvi bir duygu.
Düşmanlık kin ve nefret ne sağlar ki insana,
Sevgi suda halkalar, dibi görünmez kuyu.

ESKİ DOSTLAR ŞARKISINA BİR NAZİRE

Unutulmaz hiç birisi
Eskimeyen eski dostlar.
Haberleşme aksasa da
Kalpte yaşar eski dostlar.

ÖMER ÖNDER
13 Mart 1937 yılında 

Kayseri’de doğdu. Orta 
eğitimini Kayseri Lise-
sinde tamamladı. 1958 
yılında girdiği İstan-
bul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesini 1962 
yılında bitirdi. Asker-
liğini 1963-1965 yılları 
arasında, Tuzla Piyade 

Okulunda tamamladıktan sonra girdiği Karabük Demir 
ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1995 yılında 
emekli oldu.

Sanatçının yazın hayatı; 17 yaşında iken ilk hikâyesinin 
Kayseri’deki Hâkimiyet gazetesinde neşri ile başlayıp 
sonrasında İstiklâl gazetesinde, Erciyes Telgraf, Siyasî 
Baba, Ses, Zaman, Orta Anadolu ve Niğde’nin Sesi gibi 
birçok yerel gazetede ve Erciyes mecmuasında yayım-
lanan yazıları ile devam etti.

Sanatçının ilk kitabı “Sedefname” adını taşır. Yaka-
landığı sedef hastalığını ironik bir biçimde ele alan bu 
şiir kitabı türünde tektir.

Güzel sanatların birçok dalı ile ilgilenen sanatçı, ilk 
kişisel sergisini Datça Aktur Tatil Sitesi’nde açtı. Özel-
likle maki, çalılık, bodur ağaç ve benzeri köklerin tabiî 
şekillerinden yararlanarak hazırladığı ilginç yapıtlar, 
büyük beğeni kazandı. Bunu, Arap harflerinin figürle-
rinden istifade ederek Latin harfleri ile değişik tarzda 
yazdığı kırktan fazla sülüs tablonun sergisi takip etti. 
Sanatçı ayrıca Karabük Meslek Yüksek Okulunda da 
dört yıl öğretim görevlisi olarak Ekonomi, Organizasyon, 
Yazışma ve Dosyalama derslerine girdi.

Emekli olduktan sonra Ankara’ya yerleşen sanatçı 
evli olup kızı Handan Gürsoy Ankara’da öğretmen olarak 
görev yapmaktadır. Oğlu Mustafa Oğuz Önder ise Hava 
Pilot Üsteğmen iken 17 Ocak 2001 yılında şehit olmuştur. 
Halen Ankara Cebeci Askerî Şehitliğinde medfundur.

Sanatçı, oğlunun şahadetinden sonra onun için yazmış 
olduğu şiirleri “Bırakıp da Giderken Veda Etmedin Neden” 
isimli kitapta toplamış, bu kitabın satışından elde ettiği 
geliri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Kartal 
Vakfına bağışlamıştır. Mezkûr kitaptaki şiirlerinden “Beni 
Yad Ellere Terkedip Gittin” dizesi ile başlayan şiiri ise 
bestelenerek TRT repertuarına girmiştir.

Sanatçı, hikâyelerinin bir kısmını “Patatesler” isimli 
kitapta toplayarak neşretmiş, bu kitaptan da elde ettiği 
geliri Mehmetçik Vakfına bağışlamıştır. Sanatçı şimdilerde 

“Oğuzname” adıyla, oğlunun hayatını yazmakla meşgul.

Ne yeni dost, ne olaylar,
Unutturmaz hiç birisi
Gerçek gibi hatırlanır
Kalpte yaşar eski dostlar.

Bir resimle, bir ses ile
Hatırlanır eski dostlar
Çok sevilir çok özlenir,
Kalpte yaşar eski dostlar.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE

Bundan böyle,
Zil çalmayacak artık öğretmenim.
Bütün derslere paydos!..
Gönlünce gezeceksin sen de,
Hısım-akraba, eş-dost.
Yok, artık çocuklara, “susun” demek.
Verilen onca emek.
Yıllık plan, günlük program,
Yok, artık üzülmek,
Gram gram.
Olmayan öğrenciler,
Yazılmayacak fişe.
Yok artık, gelmeyecek
Müfettişler teftişe.

Emekli olsan da ne gam
Dünya küçük
Öğretmenlik büyük.
Günün birinde,
Bir şehirde, yolda, vapurda...
Biri değil,
Bini çıkar karşına.
Okutup adam ettiğin,
O güzel talebelerin.
Eğilip saygı ile öper elini.
Karşılar böylece tüm emeklerini.

Bundan böyle,
Zil çalmayacak artık öğretmenim.
Emeklilik geldi başa.
Bundan böyle öğretmenim,
Sen de gönlünce yaşa.

DÜNYA ÜZERİNE

I
Her yıl,
Kabuklarını soydum
Dünyanın bir-bir,
Üşenmeden.
Sonunda koskocaman,
Bir HİÇ çıktı içinden.

II
Ah! Ah!
Bir elime geçersen dünya,
Soracağım çok şey var sana.

III
Üstüme üstüme
Gelme dünya
Bir çekilirsem kenara
Görürsün kaç bucak olduğunu
Sen de.

IV
Al-al
Bir yaşlılığım
Kaldı elimde
Onu da al dünya.
Al da,
Başına çal

V
O kadar hızlı dönme dünya
Sonra düşersin
Düşersen düş derim ammaaaa
İçinde ben varım.

VI
Seni gidi yalancı dünya!
Milyonlarca yıldır,
Milyarlarca insanı kandırıyorsun
Utanmıyor musun!..?

KOCAÇINAR

Hey gidi Koca Çınar.
Kocamış çınar.
İçi oyulmuş, beli bükülmüş çınar.
Bir zamanlar sen de gençtin.
Semaya açılan eller gibi
İki yanındaki dallarınla
Muhteşemdin.
Gölgende neşeli insanlar,
Dallarında kuşlar cıvıldar,
Rüzgârda yaprakların
Şarkısını söylerdi yılların.

Günlerden bir gün
Umulmadık bir şey oldu o gün.
Gök delindi, yer yarıldı
Sanki sonu geldi dünyanın
Koca çınar
Bu yaşına kadar
Görmemişti böyle bir afet
Bir felaket.
Korkudan
Sarıldı taşa toprağa
Bir yandan sarıldı dallarına
Ama kurtaramadı
Dallarından biri kırıldı
Düştü toprağa
Üzerinde yüzlerce umut tomurcuklarıyla.

İşte böyle Koca Çınar’ın hikâyesi.
O günden beri
Koca Çınar ağlar,
Kopan dalını arar.
Komşu çınarların yaprakları,
Rüzgârda fısıldayarak
Birbirlerine kopan dalı anlatırlar.
Koca Çınar’ın
Yıllarca içine akıttığı gözyaşları
Zehir oldu oydu içini,
Büktü belini
Ağlamak sızlamak nafile
Dal koptu bir kere
Kaderin bu Koca Çınar.
Bundan böyle.
Tek dala sarılacaksın.
Hey gidi Koca Çınar
Kocamış çınar
İçi oyulmuş beli bükülmüş çınar.
Bundan böyle. Tek dalla
Yaşayabildiğin kadar yaşayacaksın…
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Mimar Sinan'ın Izinde
Süleymaniye’nin Taşlarındaki Zikir
Tuğçe Merve Elmacı


S en sus! Hiç konuşma; çıt çıkmasın 
bu mabedden ki, taşların zikrini 

duyayım. Gönlümü genişlet, zihnimi 
aç, aklın kalbe giden yolu aksın ki, nef-
sime kapılmayayım. Sen aç ki “Sırat-ı 
Müstakim”de (dosdoğru yol) ilerlerken, 

“Hatt-ı İstiva”da birleşen bu külliyenin 
imzasında acziyetin temsili “El-Fakir” 
mührünü taşıyan Koca Sinan’ın, Yara-
dan’ın karşısındaki “hiç”liğini anlayayım.

“La ikrâhe fi’d-din”deki manayı mer-
keze alarak birleştiren, şemali hilal bir 
külliye, ortasında şimal yıldızı gibi par-
layan cami… Güvenli ve kararlı şekilde 
adım atarken bu kulluk ve edeb eserine, 
tevhidin temsili mekâna açılan taç kapı, 
kendi kökenlerinin en büyük temsilini 

Süleymaniye’nin
Taşlarındaki

Zikir

Tuğçe Merve Elmacı
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▲ Mimar Sinan Türbe

yolculuk başlıyor. Avlu, “İlme’l Yakîn” 
olmaktı. İçi, “Ayne’l Yakîn” olmak…

Adım atarken avlunun tam ortasın-
dan şadırvana doğru, her varlık ilmin 
sonsuz sayfalarıysa, “İlme’l Yakîn” olanı 
anlamak, kâinatta her an devam eden 
varoluş tecellilerini idrak etmek için 
etrafıma baktım. Gözün gördüğünün 
kalbin hissettiğinden olmasını diledim. 

yansıtıyor. Aydınlanmanın, yeniden 
doğuşun temsili lotus çiçeklerinin güneşle 
beraber gökyüzüne tırmanışı gibi taç 
kapı süslemelerinin tekrara dayanarak 
bir akış içinde yükselmesi, dünyevi 
olandan uhrevi olana doğru giden bir 
yoldu benim için…

İlahî düzenin nasıl çalıştığını anlatan 
mukarnaslı kapıdan avluya girince asıl 

Şadırvanın zümrüt yeşiline boyanmış süslemeli demir par-
maklıkları arasından gelmesini dilediğim su zerrecikleri kuru 
havayı nemlendirirken, sanki yüzüme tekrar abdest aldırıyor; 
Kâbe’nin minyatürünü avlunun tam ortasına konduran Koca 
Sinan, cami kapısına varmak için etrafını dolandırırken, 
kendiliğinden yarım tavaf ettiriyordu.

“Keşke siz, ilme’l yakîn (kesin bilgi) ile 
bilseydiniz.” (Tekâsür suresi 5. ayet)

Şadırvanın zümrüt yeşiline boyanmış 
süslemeli demir parmaklıkları arasından 
gelmesini dilediğim su zerrecikleri kuru 
havayı nemlendirirken, sanki yüzüme 
tekrar abdest aldırıyor; Kâbe’nin minya-
türünü avlunun tam ortasına konduran 
Koca Sinan, cami kapısına varmak için 

etrafını dolandırırken, kendiliğinden yarım 
tavaf ettiriyordu. “Ardından onu ayne’l 
yakîn görüp anlayacaksınız.” (Tekâsür 
Suresi 7. ayet)

Ruhtan açığa çıkan fiil ve sıfatların 
tüm varlıkta aynıyla Hakk’a (Ayne’l 
Yakîn) ait olduğunu hissettiren avlunun, 
kıble yönündeki cami kapısına doğru 
sağlı sollu devam eden duvarında, eşit 
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aralıkla gelen pencerelerin üstlerindeki 
mineli çinilerle süslenmiş levhalarda olan 
ayetleri dönemin şeyhülislamı Ebu’s Suud 
Hazretleri özenle seçerken, tevhidin en 
büyük temsili olan Ayet el-Kürsi’yi mer-
keze alarak, “O’nun kürsüsünün, bütün 
gökleri ve yeri kuşattığını” bir kez daha 
mavi çiniler arasından seslendiriyordu.

Cami kapısının önünde, kıbleye 
doğru döndüm yüzümü. Süleymani-
ye’nin temelleri atılırken nasıl fakir, dul, 
öksüz ve yetimlere yemekler yedirilip 
elbiseler giydirildiyse, kapılar aynı saf 
dua ve gönül temizliğiyle sonuna kadar 
açılsın diye… Allah’ın engelleri kaldıran 

“el-Fettah” ismiyle aralandı çift kanatlı 
kapı… Hz İbrahim’i, onun misyonunu ve 
ilk mabedimizi düşünürken adım attım 

“Hakke’l Yakîn” olana… Yaradan ile kul 
arasında her türlü aracılığı reddeden 
bir ruhaniyetle, gök kubbenin altında, 
ilahî sonsuzlukta, merkezi olmayan bir 
mekândayım. Yer ve zamandan münezzeh 
olan Allah’ın, sema ve arzın birleştiği 
sonsuzlukta tek bir noktada buldum 
kendimi; secde… “Üstte gök tengri, altta 
yağızyir, ikisi arasında Âdemoğlu...” Allah 
ile kul arasındaki en yakınlık, “hiç”liğin 
temsili, nefsin tükendiği yer…

Belki de yanan 1500 kandille yanar-
sın… Yanarken, bize Allah’ı, “gayb”ı yâd 
ettiren kıblenin temsili mihrabı tutarsın. 
Yivli bir girişle başlayan mihrap, yukarı 
doğru kabararak, mukarnaslı bezemelerin 
ahenkli tekrarlarıyla, çokluktan tek bir 
var olana doğru yükselirken, biçimle-
rin gerisinde bir özün saklı olduğunu 
hissedersin.

Kıble duvarındaki Türk motifleri ile 
süslü vitraylar, dengeli ve aydınlık iç 
mekânı sanki göz alıcı ışık demetlerine 
dönüştürürken, “Kelime-i Tevhid” lev-
halarının arasındaki mihrabın sağ ve sol 
omzuna kondurulan mavi zemin üzerine 
beyaz harfli İznik çinileriyle, “Ümmü’l 
Kuran” olan Fatiha suresinin ayetleriyle 
mülkün asıl sahibine seslendiğini duyarsın.

“Hamd sana! Şükür sana! Rahman 
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liğini düşünür, inşa ettikçe acziyetinin 
farkına varırdı. Şahsiyetini yaptığı işle 
resmetti… Edebi onun eseriydi, eseri 
ise onun edebi…

“Dünya durdukça aklıselim sahipleri, 
eserlerime insaf ile bakanlar eserlerim-
deki derinlik ve güzelliği idrak edecekler 
ve inşallah Allah onları kıyamete kadar 
ayrı tutacaktır.” El Fakirü’l Hakir Sinan

Süleymaniye’ye bakan, sadece bir 
yapı görmüyordu. Bir izdi Süleymaniye… 
Taşlardaki iz, duvarlardaki zikir, taşların 
zikri. İz ve zikir arasındaki ince çizgi… 
Görmek; bu zikri duymak, bilmek ve 
Sinan’ın izinden onun götürdüğü yere 
gitmekti… Avlu kapısından mihraba kadar 
her kapı bir eşikti gidilmesi ve çıkılması 
gereken yere. Gök kubbeyi ayakta tutan 
şehadet parmakları neyi kaybettiğini 
hatırlayan insanın yeniden cennete gitme 
arzusu ile ötelere yükselme arzusuydu. 
Bir iz’di Mimar Sinan, bir yoldu. Yaptığı 
eserin bir işaret olduğunun bilincinde, 
namazın müminin miracı olduğu idraki ile 
insanı geldiği yere çağırıyordu. Namazın 
sadece hareket olmadığını, taşın sadece 
duvar olmadığını, mekânın sadece suret 
olmadığını, eşiğin, kapının, pencerenin, 
kubbenin, tesbihin ve zikrin birer iz oldu-
ğunu insan Mimar Sinan’ın izinde onun 
dilinden yeniden, yeniden anlıyordu. �

ve Rahim olan sensin! Biz ancak sana 
kulluk eder, senden yardım dileriz. Bize 
dosdoğru yolu gösterecek olan sensin! 
Nimet bahşettiklerinin yoluna, gazaba 
uğrayan ve sapmışların değil.”

İbadet ruha yayılırken, mekân da bu 
ruha göre şekillendi aniden… Bütünleş-
menin, bütünleştirmenin, birleşmenin en 
güzel örneği; “Tevhid” inancının mede-
niyete yansımış hâli: SÜLEYMANİYE…

Külliyenin merkezinde cami; çevre-
sinde sıbyan mektebi, yanında medreseler 
var ki ileride ne olmak istediğini gör diye; 
Darü’t Tıp, yanında Darü’ş Şifa var ki 
hayatın hekimliğini yap diye; imarethane 
altında kervansaray var ki kazandığını 
paylaş diye…

Burası; tarihi özümseyen bir imge, 
sosyal bir düşünce, mükemmel bir şehir-
cilik planlamasının 462 yıllık ürünü, 750 
kişilik kadrosuyla Türk mimarlık tarihinin 
en geniş programlı külliyesi! Tam 9 yıl 
boyunca 20 bin kişiyi organize eden, 
yaşadığı toplumun iç dünyasını yansı-
tan, şahsiyetini yaptığı eserlerle temsil 
eden, 3 kıtada Osmanlı medeniyetini 
inşa edecek eserlerin ana koordinatörü 
Mimar Sinan’ın eseri.

Aslında o bir mimardan çok daha faz-
lasıydı. Ölmeden önce mezar taşı başına 

“Mimarbaşı” külahı değil “Haseki” külahı 
konmasını isterken Süleymaniye’nin bir 
kenarına mütevazı türbesini yaptırıyordu. 
Öğrendikçe Rabb’inin karşısında bilgisiz-

Külliyenin merkezinde cami; çevresinde sıbyan mektebi, 
yanında medreseler var ki ileride ne olmak istediğini gör diye; 
Darü’t Tıp, yanında Darü’ş Şifa var ki hayatın hekimliğini 
yap diye; imarethane altında kervansaray var ki kazandığını 
paylaş diye…
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Sanat
Bir Türk’e Gönül Verdim
Gürcan Senem


BİR TÜRK’E 
GÖNÜL VERDİM

Gürcan Senem

B ir konuyu ele alırken dinleyici veya okuyucunun varmak istediğiniz 
noktaya gelmelerini hedeflersiniz. Eğer sözleriniz ve beden dili-

niz etkiliyse veya çok güçlü bir kaleminiz varsa insanlar ele aldığınız 
konuya başka açılardan bakılabileceğini akıllarına bile getirmeyecektir. 
Bu durum aktüel, psikolojik, sosyolojik ve diğer sunumlarda olduğu 
kadar bilimsel sunum ve yazılarda da böyledir. Aslında her konuyu 
tüm dinamikleri ve bileşenleriyle kavramak ve anlatmak mümkün 
olmadığı için bu yaklaşımı olağan görmek mümkündür.

Gerek işim gerekse özel ilgi alanım olması sebebiyle Kayseri’nin 
tarihî süreçleri konusunda araştırmalar yapıyorum. Özellikle şehri-
mizle ilgili tüm gravür, çizim, fotoğraf ve filmlere çok önem veriyorum. 
Bu kaynaklar sayesinde şehre dair tüm unsurların fiziksel gelişimleri 
rahatlıkla takip edilebiliyor. Çalışmalarım sırasında, büyük kısmı 
Kayseri’de çevrilen ve daha önce izlememe rağmen bir daha gözden 
geçirmek istediğim “Bir Türk’e Gönül Verdim” filmini tekrar izledim. 
Bu eser tam yarım asır önce, yani 1969 yılında filme alınmış. Aslında 
Kayseri’ye ait çok çok daha eski yüzlerce fotoğraf var. Yine filmde 
kullanılan mekânların çok daha eski fotoğrafları mevcut. Ancak 
fotoğraf, mekânlar ve detaylar konusunda başarılı olmasına rağmen 
insan konusunda filme göre sanki biraz sınıfta kalıyor gibi.

▲ Film Afişi
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Filmi son izlediğimde ilk aklıma gelen, 
okuduğunuz dergiye eserle ilgili bir yazı 
yazmak oldu. Amacım, ekran görüntü-
leri alıp filmde kullanılan yapıların ve 
alanların o günden bugüne değişimle-
rini karşılaştırmalı olarak paylaşmaktı. 
Aynı açıdan fotoğraflar kullanacaktım. 
Ancak, çekimleri hatırlayan ve filmde de 
birkaç sahnede yer alan kişilerle konuş-
tuğumda, filmin aslında hem insanlar 
hem de şehir için çok farklı anlamlar 
taşıdığını hemen anladım. Bu sebeple 
giriş paragrafındaki fikirlerimi sizinle 
paylaşma ihtiyacı hissettim. Ben aslında 
mekânsal ve alansal değişimleri sizlere 
sunarak, “Vay be! Şehir nerden nereye 

⊳ Cumhuriyet 
Meydanı, 
Saat Kulesi 
ve Sivas 
Caddesi

gelmiş!” dedirtmeyi planlamıştım. Ama 
bunun haksızlık olacağını düşünüyorum 
artık! Filmden kareler paylaşarak; kimseyi 
şartlamadan, hissedilecekleri tamamen 
özgür bırakmak daha heyecanlı olacak. 
Bugün hayatta olan 1969 yılı çocukları, 
delikanlıları, yetişkinleri ne düşünecek 
kim bilir? Hele evleri veya mekânları 
filmde kullanılmışsa, hele hele filmde yer 
almışlarsa! Ya o dönemden sonra dünyaya 
gelmiş bugünkü yetişkinler, gençler ve 
çocuklar? Tarihe, sanata değer veren 
insanlar? Film endüstrisi içinde olanlar? 
Ya da ne bileyim o günden bugüne şehrin 
kaderine yön veren idareciler! Her okur 

⊳ Kurşunlu 
Camii ve 
Mimar Sinan 
Parkı (Ahmet 
Mekin ve Eva 
Bender)

⊲ Cumhuriyet 
Meydanı’ndan 
Kurşunlu 
Camii ve 
Mimar Sinan 
Parkı

⊲ Cumhuriyet 
Meydanı’nda 
Yer Alan 
Bugünkü 
İki Kapılı 
Bürüngüz 
Camii’nin 
Bulunduğu 
Alan

⊳ Kale ve Saat Kulesi 
(Ahmet Mekin, 
Osman Alyanak – 
Düğün Sahnesi)

⊳ Kale ve Cumhuriyet 
Meydanı’nda Yer 
Alan Polis Noktası

⊳ Polis 
Noktası 
ve Saat 
Kulesi

⊲ Hunat Camii 
İstikametine Doğru 
Cumhuriyet Meydanı 
ve Kale (Bilal İnci)

⊲ Hunat Camii 
İstikametine 
Doğru Cumhuriyet 
Meydanı ve Kale 
(Gün Doğumundan 
Hemen Sonra)

6362

Sa
na

t

Sa
na

t



ya da okumadan direkt fotoğraflara 
bakacak her görür (!) muhakkak farklı 
şeyler düşünecek ve hissedecek.

Filmin künyesini çok önemli buldu-
ğum için aşağıda sizlerle paylaşıyorum 
ama daha önce filmle ilgili söylemek 
istediğim önemli bir husus da filmin 
hangi mahallerde çekildiği! Bu mekânlar, 
görüntülerin yanında sözlü tarih araştır-
malarıyla da tespit edilmiştir. Atladığı-
mız ve unutmuş olabileceğimiz olsa da 
genel hatlarıyla Kayseri’deki sahneler şu 
mekân ve yapılarda çekilmiştir: Meydan, 
İç Kale, Yoğunburç, Hunat Medresesi 
(Müze), Köşk Medrese, Gevher Nesibe 

Medresesi (Bugünkü Selçuklu Uygarlığı 
Müzesi), Orta Mahalle (Gevher Nesibe 
Medresesi Çevresi), Kurşunlu Camii, 
Hacı Kılıç Mahallesi, Kayseri Lisesi 
Çevresi, Cumhuriyet Mahallesi (Atatürk 
Evi Çevresi, Bankalar Caddesi, 27 Mayıs 
Caddesi), Sümer Bez Fabrikası, Tren 
Garı, Boğazköprü.

Umarım görsellerden keyif alırsınız. 
Filmin tamamına internetten ulaşabi-
lirsiniz. Arama motoruna filmin adını 
yazmanız yeterli. Son olarak, Kayseri’nin 
ev sahipliği yaptığı daha birçok filmin 
bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bunlara 
ulaşmak da size kalsın! �

⊳ Kale 
Kenarından 
Hunat 
Külliyesi

⊲ Aslanlı Kapı 
İstikametine 
Doğru Kale 
Surları

⊳ Bilal İnci 
Kalenin 
İçinde 
Surlarda 
Kaçarken

⊲ Bilal İnci 
Kalenin 
İçinde 
Surlarda

⊳ Ahmet Mekin ve 
Osman Alyanak 
İç Kale Aslanlı 
Kapı Önünde

⊲ Eva Bender 
Çiçek Otel’e 
Doğru İlerlerken 
(Hunat 
Camii’nin 
27 Mayıs 
Caddesi’ne 
Doğru Yaklaşık 
100 Metre 
Karşısı)

▲ Ahmet Mekin 
ve Arkada 
Çiçek Oteli 
(Eva Bender 
Pencerede)

⊳ Eva Bender, 
Çiçek Otel’in 
Penceresinden 
Hunat Camii 
Yönüne 
Bakarken

⊲ Müze Olarak 
Kullanılan 
Hunat 
Medresesi’nin 
Giriş Kapısı

▲ Hunat 
Medresesi’nin 
İçinde 
Yer Alan 
Müze’deki 
Objeler ve 
Ahmet Mekin

6564

Sa
na

t

Sa
na

t



KÜNYE

Film Adı:
Bir Türk’e Gönül Verdim
İngilizce Adı:
I Loved a Turk

Yönetmen:
Halit Refiğ
Senaryo:
Halit Refiğ

Yapımcı:
Hürrem Erman

Müzik:
Abdullah Nail Bayşu

Görüntü Yönetmeni:
Cengiz Tacer

Süre:
89 dk

Tür:
Dram

Özellikler:
35 mm, Siyah Beyaz

Yapım Yılı:
1969

Ülke:
Türkiye

Şehir:
Kayseri, Ürgüp / Göreme

Oyuncular:
Eva Bender, Ahmet Mekin, Bilal İnci, 
Aynur Akarsu, Atalay Saraç, Seden 
Kızıltunç, Üveyis Molu, Rabia Alyanak, 
Nuri Tuncel, Yıldırım Yanılmaz, Osman 
Alyanak, Murat Tok

EKIP:

Kurgu:
Diamandi Filmeridis (Kurgu)

Yapım Ekibi:
Nuri Tuncel (Yapım Amiri)
Atalay Saraç (Set Amiri)
Mustafa Koçyiğit (Set Ekibi)
Erdal Doğu (Set Ekibi)
Mustafa Buvan (Set Ekibi)

Yönetmen Ekibi:
Yıldırım Yanılmaz (1. Yönetmen Yar-
dımcısı)

Kamera Ekibi:
Tuna Tunçay (1. Kamera Asistanı)

Post-Prodüksiyon:
Sezai Elmaskaya (Negatif Kurgu)
Hilmi Başcan (Laboratuar Şefi)

Işık Ekibi:
Rıdvan Varol (Işık Şefi)

Ses Ekibi:
Yorgo İlyadis (Ses Mühendisi)
Diamandi Filmeridis (Senkron)

Müzik Ekibi:
Abdullah Nail Bayşu (Müzik Yönetmeni)
Ayten Şenol (Türküler)
Zuhal Tan (Türküler)

Tasarım:
Mehmet Bal (Afiş)

Firmalar:
Erman Film (Yapım)
Erman Film (Film Hazırlık)
Erman Film (Seslendirme)
Mimeray (Afiş Baskı)

Konu:
Almanya’da evlenen ve bu ilişkiden bir 
çocuğu olan Eva, iki yıl sonra kendisini 
terk edip bir daha geri dönmeyen Türk 
kocasını Kayseri’de arar. Kocası ikinci 
kez evlenmiştir. Baldızıyla da ilişkisi 
olup aynı çatı altında yaşamaktadırlar. 
Kocası tarafından istenmeyen talihsiz 
Alman kadın, beş yaşındaki çocuğuyla 
yalnız başına kalır. Ona yardımcı olmaya 
çalışan şoför Mustafa’nın sıcaklığıyla 
köyün örf ve adetlerine ısınır ve Müslü-
man olur. Evlendiği Mustafa, eski kocası 
tarafından düğün günü öldürülecek ama 
manevi huzur bulduğu yöreden ve bu 
insanlardan kopamayacaktır.

ALDIĞI ÖDÜLLER:
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
(2. Adana Altın Koza Film Şenliği-1970)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
(2. Adana Altın Koza Film Şenliği-1970)
En İyi 2. Film
(2. Adana Altın Koza Film Şenliği-1970)

⊳ Gevher Nesibe 
Medresesi’nin 
(Şimdiki 
Selçuklu 
Uygarlığı 
Müzesi) 
Damından 
Avgunlu 
Medrese ve 
Orta Mahalle

⊲ Kayseri Lisesi 
ve Önündeki 
Çeşme’nin 
Önünden 
Fayton ile 
Geçen Eva 
Bender

▼ Kamera Arkası Hazırlık

▲ Kamera Arkası Hatıra Fotoğrafı

⊲ Gevher 
Nesibe 
Medresesi 
Taç Kapısı 
Önünden 
Görülen 
Birkaç Sivil 
Mimari 
Örneği (Eva 
Bender)

⊲ Gevher Nesibe 
Medresesi 
İçi, Gevher 
Nesibe Hatun 
Kümbeti 
Önünde Kaçış 
Sahnesi (Eva 
Bender)
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Yaşayan Şehir
Doremi Saz Evi ve Çetin Türkmen Usta
Mustafa İbakorkmaz


ŞIREMENLI DE NE DEMEK?
Şiremenli Caddesi, yakın tarihimize 

kadar Kayseri’nin en canlı caddelerinden 
biriydi. Hem şehir hayatının yoğun yaşan-
dığı bir muhit olarak, hem de caddeyle 
birlikte anılan çalgıcı esnafından dolayı 
hak ettiği bir üne sahiptir. Belli yaştaki 

Kayserililerin hatıralarında mutlaka 
yeri vardır.

Peki Şiremenli ne demektir? Buna 
kesin bir cevap vermek niyetinde deği-
lim. Çünkü ciddi bir araştırma yapmak 
gerekiyor. Böyle bir araştırma ise bu 
yazının konusu değil. Ama söz açılmışken 

caddenin adı ile ilgili rivayetlere de şöyle 
bir değinmekte yarar var. En azından bu 
konuyu birilerinin araştırması için kapı 
aralama mahiyetinde…

Şiremenli adı kimilerine göre Şehre-
maneti isminden kaynaklanıyor. Yakın 
çevrede belediye binasının varlığı böyle 

Doremi Saz Evi ve
Mustafa Ibakorkmaz

Eski Şiremenli’den 
Günümüze Kalan Ruh

bir adlandırmaya sebep olmuş olabilir mi? 
Pek mümkün görünmüyor. Eğer böyle 
bir nedenle isimlendirilmiş olsaydı, belki 
Şehreminli gibi bir kelimeden bozulması 
daha mantıklı olurdu. Mümkün mü 
yoksa değil mi bilemiyoruz. Ama böyle 
bir söylenti mevcut. Diğer bir rivayet ise, 

bu cadde ve çevresinde Kayseri şivesi ile 
şire denilen şıra üretimi yapılmasıyla ilgili. 
Bu durumda da şire kelimesine ek olarak 
gelen menli ekine bir anlam yüklemek 
gerekiyor. Bu rivayeti dile getirenlerin 
buna bir açıklaması yok. Demek ki söz-
lükleri daha iyi kurcalamak gerekiyor. 

Şehir tarihi açısından yer isimlerinin bir 
önemi varsa, üzerine düşünüldüğünde 
çok anlamsız gelen bu kelimenin peşine 
mutlaka düşülmeli. Mesela Şir-Emen-li 
gibi bir terkip olabilir mi? Şir (Farsça; süt 
veya aslan) yani süt ya da aslan emen 
manasına! Bu da benim tezim olarak bir 
kenarda dursun. Madem kuyuya daha 
önce taş atılmış, bir taş da ben atayım.

Merak edip şöyle bir baktığımda 
ilginç bir makaleyle karşılaştım. Söz 
konusu makale, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümü tarafından yayımlanan 
Türkoloji dergisinin XVII-2, 2010 tarihli 
sayısında yer alıyor. Makalede dikkatimi 
çeken ifade şu şekilde: “Ögedey sağlığında 
kaganlığa aday olarak üçüncü oğlu Küçü’yü 
göstermişti; fakat o Sunglarla yapılan 
bir savaşta ölünce (1236), Küçü’nün 
büyük oğlu Şiremen müstakbel kagan 
olarak belirlendi.” (Terken Ünvanı 
Hakkında, Prof. Dr. Saadetin Gömeç, 
sf. 112.) Alıntıda görüldüğü gibi, Cengiz 
Han’ın oğlu Ögedey’den olan en küçük 
torununun adı Küçü ve onun büyük oğlu 
da Şiremen adını taşıyor. Moğol istilasına 
uğrayan Kayseri ile bu isimler arasında 
bir bağlantı var mı diye düşünmeden 
edemiyorum. Şiremenli Caddesi’nin 
girişinin “Küçü” gibi küçük anlamına 
gelen Kiçi/kapı’da bulunması da bu 
bağlantıyı ayrıca düşünmeme neden 
oluyor. Bu bilgiyi en azından ilginç bir 
tevafuk olarak kayda geçiyor, gerisini 
tarihçilerin uzmanlığına bırakıyorum.

Çetin Türkmen Usta
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Orası başka bir konu, başka bir âlem. 
Annemin babasının evi Esenyurt’ta idi. 
Oraya gideceğimiz zaman da Kiçikapı’da 
son durakta inip Şiremenli’den dümdüz 
yürüyerek Yazı Camii’nin yanından geçip 
Şıh Tarlası’nı aşarak Esenyurt’a ulaşırdık. 
Şimdi düşünüyorum da Şiremenli Cad-
desi, aklımın yettiği ilk çocukluğumdan 
itibaren hayatımda önemli yeri olan bir 
caddeydi. Tabii bu kadarla sınırlı değil.

1980 yılında ilkokulu bitirdim. Malum 
siyasi çatışmaların zirvede yaşandığı bir 
zaman dilimiydi. Ailem o yaz epeyce 
düşündükten sonra siyasi ortam sebebiyle 
ortaokula kaydedilmemem gerektiğine 
karar verdi. Fakat gelin görün ki 12 Eylül 
askeri darbesiyle hayatımız her yönüyle 

hemen önündeki sanayi dolmuş durak-
ları, otobüslerinin son durağı, belediye 
binası, Elektrik Kurumu bu hareketliliğin 
önemli sebeplerindendi. Merkez Bankası 
ve Halk Bankasını da buna eklediğinizde 
curcunayı bilen zaten biliyor, bilmeyen 
belki gözünde canlandırabilir.

Kadı Burhanettin maceram sırasında 
her gün otobüsle okula gidip arkadaşla-
rımla yürüyerek eve döndüğüm günler 
boyunca Şiremenli ve civarındaki hayata 
epeyce şahitlik etmişliğim var. Orada 
mukim çalgıcı büroları, eskici/hurdacılar, 
kahvehaneler ve sınıf arkadaşım Metin’in 
babasının yumurtacı dükkânı. Meşhur 
Kiçikapı Karakolu... Şimdi düşünüyorum 
da 12 yaşında bir çocuğun rahatlıkla gidip 

gelebildiği bir muhitti oralar. Elbette 
mahallenin bitirimleri, ağır abileri, kapalı 
kapılar ardında eski günlerden kalma bir 
iki meyhane de halen mevcuttu. Ama 
yine de aileler çocuklarını gözleri arkada 
kalmadan bu muhite gönderiyorlardı. 
Şimdiki gibi okul servisleri vesaire de 
söz konusu olmadan. Ne kadar canlı, 
hareketli, neşeli bir muhitti Şiremenli 
Caddesi. Daha sonra gerek Kayseri 
Lisesi gerekse Kartal Meslek Lisesinde 
okuduğum yıllarda daima yürüdüğüm, 
gezdiğim o mahallelerin gözümün 
önünde eriyip gidişine kendi yaşlanışımla 
birlikte şahitlik ettim. Şimdi dediğim gibi, 
tabelasını halen koruyor ama, ağır yaralı 
bir cadde Şiremenli. Biraz Emir Kalkan, 
biraz da Aydemir Doğan. Sahi Aydemir 
Doğan 1992 yılında Şiremenli Caddesi 
adında müstakil bir kitap yayımlamıştı. 
Baskısı yenilenebilir mi acaba?

NEREDEN NEREYE?
Kayseri Lisesinde başarısız olup da 

Meslek Lisesine nakil yaptırdığım sene 
bir gün nöbetçi öğrenci sınıfa geldi, 
öğretmenden izin alarak bir duyuru 
okudu sınıfa. Diyordu ki, evinde müzik 
enstrümanı olan öğrenciler sınıf baş-
kanına adlarını yazdıracaklarmış. İşin 
nereye varacağını bilmeden evimizde 
kanun olduğunu sınıf başkanına söyle-
dim. Birkaç gün sonra başkan, müdür 
yardımcısı seni çağırıyor dedi. Çok da 
iyi bir öğrenci olmadığım için gayet 
tedirgin bir şekilde müdür yardımcısının 
odasına gittim. Allah bilir ne için olacağını 
kestiremediğim bir konuda azar bekler-
ken, evinizde kanun varmış, dedi. Evet 
hocam dedim, babamın bir kanunu var 
diye cevapladım. Sen çalabiliyor musun 
dedi. Akortlu olduğu zamanlar kendimce 
uğraştığımı söyledim. Başka bir enstrü-
man çaldın mı hiç dedi. İyi derecede blok 
flüt çaldığımı söyledim. Flütünü getir, 
Necdet Kahraman hocanla görüş dedi. 
Ben de ertesi gün öyle yaptım. Necdet 
hocanın yanına gittim ve durumdan 

ESKIDEN CIVIL CIVILDI
Şiremenli Caddesi ağır yaralı vazi-

yette varlığını sürdürüyor; belli bir yaş 
üzerindeki hemşerilerimizin hafızalarında 
olanca canlılığıyla, benim yaş grubum 
için belli başlı yönleriyle, genç nesil için 
pek anlam ifade etmeyen bir biçimde.

Amcam, amem ve bazı akrabalarım 
Yenicamiönü’nde otururlardı. O yıllarda 
şehir hayatının yoğun olarak yaşandığı 

mahallelerdi buralar. Hasinli, Yenicamiönü, 
Hacıkasım, Setenönü ve civardaki tüm 
mahalleler için geçerliydi bu durum. 
Sözünü ettiğim yıllar 1970’li yıllardı. 
Otobüslerin son durağı olan Kiçikapı’da 
otobüsten indikten sonra kıvrıla kıvrıla 
ilerleyen sokaklardan geçerek ailece akşam 
gezmelerine giderdik. Büyükbabam ve 
babaannem Hunat Mahallesi’nde Kalem-
kırdı Sokak’taki eski evimizde otururlardı. 

değişti. Şiddet olayları sona erdiği için 
ortaokula kaydımın önü açılmış oldu. 
Fakat evimize daha yakın ve daha popüler 
olan Dedeman Ortaokuluna, kayıt süresi 
dolduğu ve kontenjan kalmadığı için kayıt 
olamadım. Babam elimden tuttu ve o 
yıllarda şehirdeki en iyi ikinci ortaokul 
olan Kadı Burhanettin Ortaokuluna 
götürdü. Orada müdür yardımcısı rah-
metli Naci Ulucan’a rica minnet kaydımı 
yaptırdık. Kadı Burhanettin Ortaokulunun 
öğrencisi oldum. Dolayısıyla Şiremenli 
ve çevresi ile münasebetim hayatımın 
dönüm noktasını da teşkil etmiş oldu. 
O vakitler Kiçikapı çok canlı bir çarşı 
hayatının merkeziydi. Ticaret Odası, 
27 Mayıs Caddesi, Ticaret Odasının 
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müzisyeni İsmail Ediz ve Hayrettin Türk-
men’in ortaklığı ile kurulmuş. Hayrettin 
Türkmen de İsmail Ediz gibi Kayseri 
müzik hayatı açısından çok önemli bir 
isim. 1938 yılında Hisarcık’ta dünyaya 
gelmiş. Askerden önce itfaiye bünyesinde 
kurulan bando takımında yer almış ve 
İsmail Ediz’le burada tanışmış. Askerliğini 

de bandocu olarak yapmış. Askerden 
geldikten sonra bir süre Hava İkmalde 
çalışmış. Ardından yolu gurbete düşmüş. 
Almanya’ya gitmiş. Mesleği de tornacı-
lık. 1983 yılında kesin dönüş yapmış ve 
1984 yılında İsmail Ediz’le ortak olarak 
Doremi Saz Evini açmışlar. Doremi Saz 
Evi 1984’ten beri aynı dükkânda faaliye-
tini sürdürüyor. Şiremenli Caddesi’ne 
giriyorsunuz, sağ taraftaki apartmanların 
bitişiyle Kadı Burhanettin Ortaokuluna 
doğru sağa dönüyorsunuz. Tam okulun 
kapısının karşısında Doremi Saz Evine 
ulaşıyorsunuz. Eskiden daha canlı görünen 
vitrin, biraz mahallenin haliyle hallenmiş 
gibi duruyor. Albenisi olmayan, üzerine 
hassasiyet gösterilmekten vazgeçilmiş 
bir halde. Eskiden böyle değildi elbette. 
Şimdi bir yorgunluğu, belki bir serzenişi 
fısıldıyor. Ama daha çok ve kesinlikle 
süslü, göz boyayıcı bir davetkârlık yerine, 
bir özgüveni de dile getiriyor. Hal diliyle, 

dışarıdan gördüğüne kanacaksan burada 
aradığını bulamazsın diyor. Bizi bilen bilir, 
bilenler de zaten işinin ehlidir diyerek 
meydan okuyor adeta.

İsmail Ediz ve Hayretin Türkmen 
yaşları kemale erip kenara çekildikleri için 
epeydir burası Çetin Türkmen’e emanet. 
Çetin Türkmen 19.12.1968’de dünyaya 
geldi. İlkokul ve ortaokulu Hisarcık’ta 
okudu. Liseye, Merkez Endüstri Meslek 
Lisesi Ağaç İşleri bölümünde 1983 yılında 
başladı. Çetin, yukarıda bahsettiğim gibi 
zaten müzisyen bir ailenin çocuğuydu. 
Müziği seviyor, ilgi duyuyordu. Meslek 
lisesinde de ağaç işleri bölümünü tercih 
etmesi tesadüf değildi elbette. Yukarıda, 
birlikte meslek lisesinin korosunda 
yer aldığımızdan söz etmiştim. Nite-
kim 1984 yılında henüz lise ikinci sınıf 
öğrencisiyken ilk kemanını imal etti. O 
kemanı hala saklıyor. Anlattığına göre, bu 
kemanı yaptıktan sonra usta kemancılara 
göstermiş. Çok küçük bir nüans dışında 
ustalardan da geçer not almış. Hem de 
ilk yaptığı kemanla.

Lise bittikten sonra Çetin babasının 
dükkânında çalışmaya başlamış. Doremi 
Saz Evi açıldığı yıllarda Veysel Ateş adında 
bir usta, enstrüman üretiyormuş. Bu 
usta ayrılıp Çetin dükkânda çalışmaya 
başlayınca imalat işleriyle ilgilenmeye 
başlamış. İşte o vakitten sonra emeği 
ve göz nuruyla kırk tane keman üretmiş. 
Bilerek mi böyle bir sayıda keman üreti-
mine son verdi bilinmez. Ama kırk sayısı 
genelde kemalatı temsil eder. Keman 
üretiminde kemale erdiğini düşünmüş 
olsa gerek, keman yapmayı bırakmış. 
Sonrasında kanun ve bağlama üretmiş 
bir süre. Arada bir diğer enstrümanla-
rın tamiriyle uğraştığı da oluyormuş. 
Şimdilerde tüm birikimini, ustalığını 
ud yapımında kullanıyor.

Çetin Türkmen, Kayseri’deki müzis-
yenlerin çok yakından tanıdığı ve ustalığını 
takdir ettiği bir isim. İyi bir ud yaptırmak 
isteyenlerin yolu ister istemez Doremi 
Saz Evi ve Çetin’le kesişiyor. Sonra ens-
trümanınızı elinize almak için sıranızı 

gerekiyor. Şiremenli’de bugün eskilerden 
kalan birkaç çalgıcı bürosu var. Onun 
dışında iyi veya kötü, hatıralarda ne 
varsa yerinde yeller esiyor. Ama Çetin 
Türkmen ve Doremi Saz Evi bu kadim 
muhitin ruhunu yaşatmaya devam 
ediyor. İyi ki böyle yapıyor. Kim bilir 
bu yazı vesilesiyle, öğrenmek istediği 
enstrümana doğru bir şekilde ulaşmak 
isteyen birileri, o vitrinin hilesini aşar, 
o kapıdan girer ve Çetin’e bir selam 
verir. Buna vesile olabilirsem ben de 
sevinirim elbette.

Sonuçta, yaşayan şehir, Çetin Türk-
men gibi kendi kıymetlerinden habersiz 
kalırsa yeri doldurulamaz bir boşluk 
yaşar. Böyle bir boşluğa meydan ver-
memek, vefayı hak eden birine o vefayı 
göstermek adına, bu vakitten sonra, 
Çetin gibi bir insandan, onun ömrünü 
verdiği mekân olan Doremi Saz Evinden 
artık haberimiz var... �

bahsettim. Çal bakalım dedi. Ben de o 
yıllarda meşhur, ama nağmeleri basit 
sayılabilecek rast bir şarkı çaldım. Nota 
biliyor musun dedi, hayır dinleyerek 
öğreniyorum dedim. Beni yanından 
gönderdi. Bir müddet sonra beni yeniden 
çağırdılar, bir Türk Sanat Müziği korosu 
kuruyoruz, babandan izin al, kanunu 
getir, dediler. Meslek Lisesi tarihinin 
öncesinde olup olmadığını sonrasında 
bir daha gerçekleşip gerçekleşmediğini 
bilmediğim bir maceranın içinde buldum 
kendimi. Boş derslerde, hafta sonlarında 
bu koroda bir araya getirilen arkadaşlarla 
hocalarımızın seçtiği repertuvar üzerine 
çalışmaya başladık. Ali Düzenli ve Fatih 
Eskitaş diye iki arkadaş ud çalıyordu. 
Atilla diye bir arkadaş tambur çalıyor, 
ben kanunla adeta boğuşuyordum. Bir de 
Çetin Türkmen keman çalıyordu. Ud ve 
keman çalan iki öğretmenimiz, iki tane 
de ritm saz koronun enstrüman kısmını 
oluşturuyordu. İşte Çetin Türkmen’le 
tanışıklığımız o günlere dayanıyor. 
Aylarca, sabırla bu arkadaşlarla birlikte 
çalıştık. Şehir Tiyatrosunda eksiksiz, 
aksaksız bir konser vermeyi başardık. 
Elbette bu hatıranın üzerinden uzun 
yıllar geçti. Hayat hepimizi bir yerlere 
sürükledi. Öyle ya da böyle müzikten 
kopmadan, müziği geçim kapısı yapan 
tek arkadaşımız Çetin Türkmen oldu. 
Meslek lisesinde ağaç işleri bölümünde 
okuduğu için teknik bilgisi vardı. Okul 
bittikten sonra bir yönüyle baba mesleği 
olan enstrüman üretimine başladı.

DOREMI SAZ EVI VE BIR 
ENSTRÜMAN USTASI: 
ÇETIN TÜRKMEN

Şimdi sadede gelmiş oluyoruz. Tıpkı 
eski mahallelerin dolambaçlı yollarından 
geçer gibi, hatıraların arasından dola-
şarak, Şiremenli Caddesi’nden, koro 
hatıralarından sonra, asıl konumuz olan 
Doremi Saz Evine gelmiş olduk.

Doremi Saz Evi, şehrimizin duayen 

Türk Sanat Müziği’nde 
hangi enstrümana 
merak salarsanız 
salın, Çetin Türkmen 
ismiyle muhakkak 
karşılaşacağınızı 
bilmelisiniz. Hani 
bazı durumlarda bazı 
isimlerden haberdar 
olmamak büyük bir 
eksiklik olur ya, işte 
öyle...

aradan geçen zamanda neler olup bitti-
ğinden birbirimizi haberdar ettik. Çetin 
evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuş. Büyük 
kızı resim öğretmeni olmuş, müzik 
çok ilgisini çekmemiş ama bir başka 
sanat dalına gönül vermiş. Küçük oğlu 
ney üflüyormuş, hem de yeteneğiyle 
katıldığı etkinliklerde dikkat çekecek, 
ödüller alacak kadar mesafe kaydetmiş. 
Yeniden buluşmak, görüşmek çay içip 
muhabbet etmek üzere vedalaştık. Bu 
ziyaretin ardından aylar geçti. Kendisine 
Doremi Saz Eviyle ilgili bir yazı yazmak 
istediğimden bahsetmiştim. Muhtemelen 
aradan geçen zaman içerisinde böyle bir 
yazı yazılacağından ümidini kesmiştir. 
Ama çok gezdirdim bu satırları aklımda, 
nereye gitsem yanımda götürdüm. En 
çok da Şiremenli’nin değişen çehresiyle 
eski hali arasındaki o nostaljik yolculukta 
buraya kadar geldim.

Son niyetine bir şeyler söylemek de 

beklemek zorundasınız. Ehlince hakkı 
teslim edilen bir usta olmak elbette kolay 
iş değil. Çetin Türkmen bunu başarmış. 
Türk Sanat Müziği’nde hangi enstrümana 
merak salarsanız salın, Çetin Türkmen 
ismiyle muhakkak karşılaşacağınızı 
bilmelisiniz. Hani bazı durumlarda bazı 
isimlerden haberdar olmamak büyük bir 
eksiklik olur ya, işte öyle...

Yukarıda da dediğim gibi, hayat gailesi, 
iş hayatı vesaire derken müzikten uzak 
kaldığım kadar, gençliğimin en güzel 
anılarından birinde, müstesna bir yere 
sahip olan bir arkadaştan da uzun süre 
uzak kaldım. Aradan çok zaman geçtiği 
için, acaba ziyaret etsem hatırlar mı, nasıl 
karşılar, ne der diye tereddüt ederek bir 
gün kapıdan girdim ve selam verdim. 
Kendimi tanıttım, nereden tanıştığımızı 
kısaca hatırlattım. Yıllar önce tanıdığım 
o sükunetli, beyefendi ruh beni muhab-
betle karşıladı. Uzun uzun sohbet ettik, 
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Edebiyat
İstasyon
Menekşe Okyay


Çıt. Çıt. Çıt.
Önce bir ucunu. Sonra diğerini. Kılçık uzadıysa 

dikkat. Yavaş çekmeli; koparsa, yerken ağza gelir, 
tükürmek gerekir. Hoş değil.

Kısaysa ikiye kır. Uzunsa üçe. Çok uzun iyi 
olmaz. Ağza sığmıyor.

Kılçığı sert ve kalınsa içine bak. Taneler iriyse, 
çıkar gitsin. Kabuk işe yaramaz. Kabuk ihtiyar.

Bir noktadan sonra, işe alışan her el gibi, kendi 
kendine kırıyor fasulyeleri parmaklar. Yaşlı kadın, 
gözleri taze fasulye dolu poşet ve onları ayıkladığı 
çanakta gibi dursa da, aslında bambaşka yerlere 
bakıyor. Torunun yaş günü geliyor. Bu yıl pek 
hoş zamanlar geçirmediler, doğru, ama yine de 
kutlamamak olmaz. Gelin gönül koymasın sonra. 
Gelinini seviyor Bahriye Hanım. Beş yaşındaki oğlan 
torununu da. Kaynanalar sevmez gelinlerini pek. 
Ama o seviyor. Allah’tan hep istediği kız evlat yerine 
sayıyor gelinini. Gelini de hani, evlatlığını biliyor.

Çıt. Çıt. Çıt.
Porselen kâse derin sayılmaz pek. Ama şimdi 

kalkıp kim değiştirecek? Biraz fazla gelse de sığar 
fasulyeler. Sonra daha patates, soğan doğranacak. 
Salça kalmış mıydı? Perşembe pazarından almak 
lazım artık, kaldıysa da azalmıştır epey. Kalmadıysa 
dolapta yarım kilo kadar domates olacaktı. Doğ-
rayıverir. Domatesler de kaybediyor artık tadını. 
Zaten artık her şey tadını kaybetti. Hormonsuz, 
katkısız bir şey kalmadı. Bahriye Hanım yine de 
yemeklere domates katmayı seviyor. Yalancı da 
olsa yaz yemeklerini anımsatıyor o zaman. Bahçe 
domateslerinin mis kokusu yemeğe sinmiş gibi 
sayıyor.

İSTASYON
Tuzu da kaşıkla ölçmeli. Geçen gün 

kafası dalıverdi tuz katarken. Yemekten 
bir kaşık alıp gerisin geri yatağına gitti 
Ragıp Efendi sessizce.

Uysal bir adam. Ama Bahriye, koca-
sının eski şen şakrak, güler yüzlü hâlini 
özlüyor.

Ah. İşte. Onu düşündüğünü duymuş 
gibi. Saate bakıyor, evet, vakit gelmiş 
zaten...

Kocasının oturduğu koltuktan kalktı-
ğını duyarken kulak kesiliyor yaşlı kadın. 
Ragıp Efendi, ayaklarını sürüyerek hole 
çıkıyor. Mutfağa gözü ilişmiyor. Mutfaktan 
da hol görünmüyor zaten. Bahriye’nin 
hızlı, antrenmanlı parmakları fasulye 
ayıklamaya devam ediyor.

Kesik, kısa bir öksürük duyuluyor 
holden. Askıdan ceketini alıyor ihtiyar 
adam. Terliklerini ayağından çıkarıp, kapıyı 
açıyor. Sonra arkasına basılmamış eski 
ama temiz kunduralarını özenle giyiyor 
ayağına. Anahtarlarını da, şapkasını da 
unutmuyor. Sonra kapıyı ardından çekiyor.

Hastalıklı, ağır adımlar ve onlara 
eşlik eden baston tıkırtısı, merdiven-
lerden iniyor.

Bahriye Hanım bütün bunları, sadece 
duyduğu seslerden biliyor ve kocası ses-
sizce çekip giderken, fasulye ayıklayan 
parmakları hiç durmuyor.

Sadece, derin derin göğüs geçiriyor.
Toruna doğum gününde ne almalı? 

Okula da başlayacak yakında artık... Belki 
çanta? Yok canım, daha erken...

Şu fasulyeler de bitmedi gitti...
*
Yağmurun başladığını kimse fark 

etmiyor önce. Telaşlı veya dalgın adımların 
altında ezilip, dikkate alınmadığını ayırt 
eden damlalar irileşiyor. Öfkeyle hızlı 
hızlı düşmeye başlıyorlar birbiri ardına. 
Önce seyrek. Sonra daha sık.

İstasyon, ansızın bir sağanak yağ-
murun baskınıyla grileşiveriyor o ekim 
ikindisi.

Yağmur mevsimi kapıyı aralamıştı 
zaten. Çoğu insan hazırlıklı bu davetsiz 

misafire. Damlalar hızlanır hızlanmaz, 
şemsiyeler saklandıkları yerlerden çıkıyor. 
Şemsiyesiz zavallı kalabalıksa, “az daha 
ıslanırsa ölecek” ifadelerini yüzlerine 
takınıp, küçük tren istasyonunun, küçük 
bekleme odasına sığınıyorlar.

Ortada eski tip bir kömür sobası var. 
Soğuk kış sabahlarında dahi yandığı nadir; 
ama sadece varlığı bile, yağmurdan kaçan 
müstakbel yolcuları rahatlatmaya yetiyor.

Ortada bir soba var. Dışarıda damlalar 
ne kadar öfkeli ve hırçın olursa olsun, 
kurulanmak ve ısınmak umudunu canlı 
tutuyor.

*
Belki de bugün, o gün olacak.
Fasulye poşetini silkeleyip çekme-

ceye tıkıştırıyor ihtiyar kadın. Porselen, 
büyük kâseyi alıyor, o arada kırılmış 
fasulyelerden biri düşüyor yere. Kâse 
güç bela aldı hepsini zaten. Sanki kim 
yiyecekse o kadar yemeği? Ama alışkanlık 
işte... Yarım kilo bir şey almaya utanıyor.

Kâseyi tezgâhın üstüne bırakıp, belini 
tutarak usulca eğiliyor yere, düşen fasul-
yeyi alıyor. Evde dolanmak, eğilip kalkıp 
iş yapmak için yaşlanıyor artık. Farkında.

Onu da kâseye atıp suyu açıyor.
Su güçlü, kâseyse zar zor alıyor fasul-

yeleri, lavabonun içine düşüyorlar kadın 
üstlerinden su geçirirken. Düşenleri tek 
tek alıp geri koyuyor, musluğu kapatıyor 
sonra. Fasulyelerin suyunu süzüyor.

Gözünden bir damla yaş düşüyor 
o sırada. Kolunun yeniyle siliveriyor. 
Ayıplarcasına.

Ağlamayacak kadar alıştığı bir şey 
olmalıydı hâlbuki bu. Ragıp hemen hemen 
her gün gidiyor. Her gün bu vakitler. İlk 
başlarda çok denedi, ama artık arkasından 
koşup geri çevirmeyi denemiyor Bahriye 
Hanım. Çünkü işe yaramıyor. Ragıp, onu 
yolundan alıkoymaya çalışan bu yabancı 
kadını deli sanıyor, daha hızlı atıyor 
adımlarını ya da kavga ediyor onunla.

Bastonla dövmeye kalktı bir keresinde. 
Sonra bir daha engellemeye çalışmadı 
onu Bahriye Hanım.

Menekşe Okyay
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Tencereyi çıkarıyor, fasulyeleri deviri-
yor, biraz hızlıca. Burnunu çekiyor. Ocağın 
altını yakıyor, kapatıyor sonra; patatesleri, 
soğanları hazırlamadı, hatırlıyor.

Dolaptan malzemeleri çıkarırken, 
dışarıda başlayan yağmuru duymamaya, 
kocasının şemsiyesini alıp almadığını 
düşünmemeye, umursamamaya çalışıyor.

Ragıp kendisine bakmasını bilir. Korur 
kendisini. Hem belki...

Belki bugün, o gün olacak. Belki 
bugün, iki saat sonra, boynu bükük ve 
üzgün vaziyette dönmeyecek eve kocası.

Kim bilir?
*
“Amma yağıyor mübarek!”
Gazetesini başına siper ederek koştu-

rup gelen orta yaşlı, ufak tefek cılız adam 
-belediyede memur- bekleme salonuna 
girip kapıyı arkasından örterken böyle 
diyor. En yakınındaki, sigara tüttürüp 
muhabbet eden üç emekli onu mırıltı-
larla onaylıyorlar. Sigara içmek yasak, 
ama kimse umursamıyor. Görevli de 
ortalarda görünmüyor zaten. Bir kere 
göründü, usulen sigaraları saklar gibi 
yaptı tiryakiler. İşinden ve hayatından 
bezmiş, emekliliğe kalan günleri sabırla 
sayan görevli kapıdan dönüp gitti.

Deri kaplamalı eski kanepelerde 
toplaşmış beş-altı kadın koyu bir konuş-
manın içindeler. Başörtülü, şalvarlı ve de 
hafif toplu köylü kadınları hepsi. Küçük 
ilçenin kendine has ağzıyla, kelimeleri 
hoyratça eğip bükerek, kibarlaşmaya 
tenezzül etmeden birbirlerine dert 
döküyorlar. En genç olanlarının yanında 
üç yaşlarında bir kız çocuğu, uyumakla 
kaçıp oynamak arasında kararsız göz-
lerle, henüz on dakika evvel tanışan bu 
kadınların candan sohbetini dinliyor.

O esnada, istasyona giden yolda tahta 
bastonunu tıkırdatarak, şemsiyesiz, palto-
suz, yalnızca şapkası ve ceketiyle korunan 
ihtiyar bir adam ilerliyor. Adımları ağır, 
ama acelesi var gibi görünmüyor zaten. 
Üstündeki takım elbise kışlık, üşütmüyor. 
Kırçıllı pantolonu biraz eskimiş ama. Bir 
terziye vermeyi düşünüyor. Keşke daha 

evvel akıl etseydim diye hayıflanıyor 
içinden. Neyse. Şimdi onu düşünmenin 
sırası değil...

*
Soğanlar yağda cızırdamaya başlıyor, 

kokusunu da salıyor artık. Tencerenin 
ağzını kapatıyor Bahriye Hanım, ocağı 
da kısıyor. Kavrulsun az daha...

Belki de bugün, o gün olacak.
Belki bugün, her gün olduğu gibi geri 

dönüp gelmeyecek Ragıp Efendi. Belki de 
bugün, bu ıslak, gri, kapalı ekim ikindisi 
son olacak. Bahriye Hanım fasulyenin 
altını kapatıp, cacık yapmak için salatalık 
rendelerken gelecek malum haber.

Salatalığı rendelemeyi bitirmeden, 
yarım ve zedelenmiş hâlde bırakacak. 
Rendede salatalık parçaları kalmış olacak. 
Önlüğünü çıkarmayı da unutacak belki.

Çok defa hayal etti bu sahneyi. Öyle 
ki, her türlü şekline alıştı artık. Düşünüp 
kanıksamadığı bir senaryo kalmadı bu 
olaya dair. Gerçek olmayacağını biliyor, 
ama olabileceğini de biliyor içten içe. 
Hazırlıyor kendisini.

Ama ne kadar hayal ederse etsin, gerçek 
olduğunda, ne yapacağını bilmiyor. Hâlâ 
bilmiyor. Bunu prova edemiyor çünkü. 
Gerçekten olduğunda, ne hissedecek, 
bilmiyor... Rahatlama mı, kızgınlık mı, 
keder mi? Yere mi yığılacak, bayılacak 
mı, kriz mi geçirecek? Sakince iç çekip, 
rendeyi kenara koyup oğlunu mu arayacak 
yoksa? Arkasından beddua mı edecek, 
lanet mi okuyacak, ağıt mı yakacak?

İşte bunları bilmiyor. Bunları öğre-
nemiyor.

Fasulyenin suyunu katıyor. Tahta 
kaşıkla şöyle bir karıştırıyor hepsini. 
Tekrar kapatıyor kapağı. Kaynamaya 
bırakıyor.

Dışarıda yağmur şiddetlendi iyice. 
Perdeleri çekiyor. Görmek, duymak, 
düşünmek istemiyor...

*
“Amcaya bak, niye içeri girmiyor acaba?”
Bekleme odasının camından dışarı 

bakarken soruyor, artık ısınmış, gazetesi 
de kurumuş olan ufak tefek memur.

Dışarıda, yağmurun altında, rayların 
tam kenarında ayakta duran, hafif kambur, 
şapkalı, ellili-altmışlı yaşlarında görünen 
adamı işaret ediyor. Ahbaplarını bırakıp 
onunla muhabbeti ilerletmiş olan bir 
emekli, uzun ince, sırık gibi kuru bir 
ihtiyar, onun gösterdiği yöne bakıyor.

“He... Bak hele bak, ıslandı gitti herif...”
“Şemsiyesi de yok, Allah Allah...”
“Eee, eski toprak belli ki, bizim gibi... 

Eskiden rahmet yağdı mı...”
İhtiyar emekli, yanındaki belediye 

memuruna, kendi çocukluğundan başlayan, 
birbirinden kopuk menkıbeler anlatmaya 
geçiyor. Yağmur düşmeye, dışarıdaki 
adam aynı yerde öylece durup trenin 
geleceği yöne bakmaya devam ediyor.

*
Fasulyenin altını kapatırken duyuyor 

trenin düdüğünü. Acı acı, uzun uzun 
çalıyor. Son beş aydır hep olduğu gibi. 
Her ikindi vakti.

Belki de bugün, nihayet, son çalışı 
olacak. İçten içe bunu, artık bitmesini 
umduğunu bilmek, yaşlı kadını kahre-
diyor. Ama kocasının, beş aydır her gün, 
istasyona gidip ne yaptığını bilmek kadar 
değil... O kadar değil.

Bunu ilk yaptığında aylardan mayıstı. 
Hastaneden çıkıp eve geldikleri günün 
ertesi. Hiçbir şey söylemeden hazırlanıp 
evden çıkmıştı Ragıp Efendi. Bahriye 
onun çıktığını geç fark etmiş, panikle 
koşturmuştu arkasından...

Alelacele terliğini, çantasını kapıp 
kocasına yetişmeye çalışırken, sorduğu 
hiçbir soruya cevap alamamıştı. Durdu-
ramamıştı da onu.

Ne yapacağını da anlayamamıştı doğ-
rusu. Otuz yıllık kocasının tek söylediği, 

“Bekliyor.”du. Bahriye Hanım, o gün 
hiç korkmadığı kadar korkarak, ağlaya 
ağlaya takip etmişti kocasını; ömründen 
ömür alan o birkaç saniyeden sonra da, 
hıçkırıklarla ağlayarak, yalvar yakar eve 
geri götürmüştü, hayat yoldaşını...

Kâbus o kadarcık sanmıştı. Ama 
devam etmişti.

Beş ay. Her ikindi vakti. Karşı konula-

maz, ölümcül bir alışkanlıktı kocasınınki...
“Bekliyor,” diyordu biri bir şey soracak 

olsa. “Aysel bekliyor. Söz verdim.”
*
Trenin düdüğü, yağmurun sisini 

bölüyor. Bekleme odasındaki uğultulu 
sohbet aralanıyor bir an, duyanlar duy-
mayanlara haber veriyor, ayaklanıyor 
herkes. İstasyon arkadaşları, veda vaktinin 
gelmesiyle hızlı hızlı bitirmeye çalışıyor-
lar sohbetleri, kapı açılıyor, birer ikişer, 
müstakbel yolcular perona dökülüyor.

Genç bir kız çığlığı basıyor o anda.
Kenarda bekleyen yaşlı adam, tren 

istasyona yaklaşırken, birkaç adım daha 
atıp raylara atlıyor. Ve şimdi yüzünü, tam 
da ona doğru gelirken makinisti acı acı 
düdüğe asılan trenin yüzüne dönüyor.

“Hop, amca!”
“Amca n’apıyorsun, tren geliyor!!”
“Tutun adamı, amca çekil!”
Amca, kendisine bağıran kimseyi 

duymuyor gibi, dalgın bir kararlılıkla 
olduğu yerde duruyor, bastonuna sıkı 
sıkı tutunuyor. Bir anlığına, bir fotoğraf 
karesi gibi duruyor istasyondaki herkes ve 
her şey... Damlalar bile sanki duraksıyor.

“Emrah koş, Ragıp Amca!”
Güvenlikçi genç adam, istasyon 

memuruna doğru sesleniyor; bir yandan 
hızlı adımlarla raylara ilerliyor. İstasyon 
memuru, binanın içinden şapkasını 
düzelterek çıkarken, bir parça bıkmış 
görünüyor...

“Yine mi be moruk...”
Trenin düdüğü soluk almaksızın 

ötüyor, istasyondaki kalabalık, iki adam 
raylardaki ihtiyara koşarken bir ağızdan 
nefeslerini tutuyor.

Her şey, birkaç saniye içinde olup 
bitiyor.

*
Belki de bugün, o gün olacak. Belki 

de bugün eve dönmeyecek Ragıp Efendi.
Belki telefon şimdi çalacak. Mutfak 

masasında oturup dalgın dalgın ocağa, 
soğumakta olan taze fasulye yemeğine 
bakarken... Belki ağlayacak, belki bayılacak, 
belki sakince karşılayacak bu beklediği 

haberi. Belki beklemesi fayda etmeyecek. 
Belki o da bir kalp kriziyle...

Muhtemelen telefonu kapatıp, oğlunu 
arayacak. Haberi verecek. Oğlu bir şey 
diyemeyecek bir an. Hemen geldiğini 
söyleyecek sonra.

Önce evde buluşacaklar hepsi. Oğlu, 
gelini, torunu. Hayır, torunu değil... 
Onu birine emanet ederler gelirken. O 
küçük daha.

Ortak acılarını bölüşecekler önce. 
Sonra... Sonra kalkacaklar oturup kaldık-
ları yerlerden. Kim daha çok ağlıyorsa, 
diğerleri destek olacak ona. Yo, oğlu da 
gelini de ona destek olma derdine düşe-
cekler. Evet, muhtemelen öyle olacak.

Gidecekler. Görecekler, görebilirlerse.
Polisler olacak muhtemelen. Sorular 

soracaklar onları bir yere oturtup.
“Sizce kocanız neden böyle bir şey 

yaptı?”
Bahriye Hanım, bildiği bütün keli-

meleri unutacak o an. Dili varmayacak. 
Oğlunun eli sırtını sıvazlayacak. İç çekip, 
annesinin yerine anlatacak polislere...

“Babam Alzheimer hastası.” diye 
başlayacak. “Teşhis beş ay önce kondu. 
Hastalık hızlı ilerliyordu. İlk teşhis kon-
duğunda, bir tür sinir krizi geçirdi. Yani, 
teşhis konmadan önce... Aysel diye bir 
kadını sormaya başladı aniden bize, ne 
olduğunu, nerede olduğunu. Hiçbirimiz 
anlamayınca da sinirlendi, yemek yedi-
ğimiz masayı devirdi. Aklını kaybetmiş 
gibiydi. Korkup doktora götürdük ertesi 
gün. İşte, Alzheimera yakalandığını 
böyle öğrendik.

Sonra, her gün ikindi vakti istasyona 
gitmeye başladı. Başta anlamadık ne 
olduğunu. Sonra fark ettik ki her gün 
kendisini öldürmeye çalışıyor...” Oğlu, 
duraksayacak, gözlerini sımsıkı yumacak 
bu noktada. Ağır gelecek anlattıkları. 
Sonra, bir nefes alıp devam edecek. 

“Kardeşi anlattı, halam. Gençken, Aysel 
diye bir sevgilisi varmış. Kızın ailesi 
evlenmelerine müsaade etmemiş. Yirmi 
yaşlarında falanlarken. Ne yapıp ettilerse 
olmamış... Başkasına vermişler Aysel’i. 

Babamla ikisi, çaresiz kalınca... Çok sevi-
yorlarmış o zamanlar. Bir gün, beraber... 
Canlarına kıymaya karar vermişler. İkisi 
beraber işte. İstasyona gitmişler, tren 
vakti... Atlayacaklarmış. Sonra işte, tren 
gelince... Kız atmış kendini. Tren aldığı 
gibi götürmüş önüne katıp Aysel’i...

Babam atlayamamış memur bey. 
Kalmış kenarda. Yapamamış işte, anlar-
sınız ya... Can korkusu. Aysel atlamış 
ama... Trenin altında kalmış. Sürüklenmiş 
gitmiş öyle...”

“Ölmüş mü?” diye soracak polis, 
hikâyenin bu dramatik durağında. Alçak 
sesle. Oğlu, başını sallayacak sessizce.

“Babam, kendini o zamanlarda sanı-
yordu bazen... Hastalıktan işte. O yüzden 
gidiyordu her gün... Gitmeye yani. Aysel’e. 
Söz verdiğini yapmaya. Kafaya bunu 
takmıştı hastalandıktan sonra... Yani...”

Nokta konulmadan bitirilecek cüm-
leler sonrasında. Kimse hıçkıra hıçkıra 
ağlamayacak belki.

Belki bugün, o gün olacak.
*
Kapının açıldığını, cacık yapacağı 

kaba yoğurt alırken duyuyor Bahriye 
Hanım. Kepçe elinde, duralıyor bir an.

Bastonun tıkırtısını, kocasının şap-
kasını, ceketini çıkarıp astığını, ayakka-
bıları yerine terliğini giydiğini duyuyor. 
Ayaklarını sürüyerek, sessiz sedasız 
oturma odasına geçiyor Ragıp Efendi. 
Birkaç saniye sonra, televizyonun sesi 
yükseliyor.

Yaşlı kadın gözlerini kapatıyor bir 
anlığına. Derin, kederli bir nefes alıyor. 
Gözyaşlarını geri itiyor.

“Islandın mı?” diye sesleniyor içeriye 
doğru. “Taze fasulye yaptım, yanına da 
cacık yapacağım... Seversin. Acıkmaya 
başlıyor musun?”

Kocası, televizyondan güç bela duyulan 
bir sesle acıktığını söylüyor. Yaşlı kadın, 
yoğurdun kalanını buzdolabına koyuyor.

Yağmurun durduğunu, kapalı per-
delerin ardında, kimse zamanında fark 
etmiyor.

Son�
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Akademi Günlüğü

Şehir Kültür Sanat


AKADEMİ 
GÜNLÜĞÜ

varlık, bilgi, değer, zaman, mekân ve 
siyaset konularını merkeze alan BÜSAM, 
alanlarında uzman akademisyenler ve 
hocalar nezaretinde atölye çalışmaları 
yapıyor, konferans dizileri düzenliyor. 
Akademi Günlüğü’nde BÜSAM Şehir 
Akademi tarafından gerçekleştirilen 
etkinlikleri paylaşıyor, başlangıçtan 

bugüne nereden nereye geldiğimizin 
çetelesini tutmaya çalışıyoruz.

Şehrimizde yaşayan ve üniversite 
okuyan birçok genç BÜSAM Şehir Akademi 
atölyelerine katılarak medeniyetimizin 
geçmişten günümüze yolculuğu hakkında 
bilgi sahibi oluyor. Kendi alanlarında 
eğitim görürken aldıkları bilgilerle 
burada öğrendiklerini birleştirerek adım 
adım bir zihniyet dünyası inşa ediyorlar. 
BÜSAM faaliyetleri duyurulduktan sonra, 
hararetli bir kayıt dönemi yaşanıyor. 
Talepler yoğun olduğu için hemen 
hemen tüm atölyelere mülakat yaparak 
öğrenci alınıyor. BÜSAM’la ilişki kuran 
öğrenciler, adeta gönüllü olarak ikinci 
bir üniversite okurcasına disiplinli bir 
şekilde dersleri takip ediyorlar. Hem 
konuların çekiciliği, hem BÜSAM’ın iç 
disiplini, bir kez kayıt olan öğrencinin 
bir dönemden uzun süren atölyeleri 
düzenli olarak takip etmesini sağlıyor. 

Ayrıca tamamlanan atölyelerin yerine 
açılan yeni atölyelere de katılarak ilgi ve 
bilgi yelpazelerini geliştiriyorlar. BÜSAM, 
devam eden eski öğrencileriyle birlikte 
her dönem yeni katılan öğrencilerle gün 
gün büyüme eğilimi gösteriyor.

Yaz aylarında öğrenciler dinlenirken 
BÜSAM Şehir Akademi yeni dönem için 

hazırlıklarını planladı. Üniversitelerin 
açıldığı tarihlere denk bir şekilde Şehir 
Akademi 7 Ekim’de Güz 2019 dönemi 
atölyelerine başladı. Güz 2019 döneminde 

Şehir Akademi’de Dursun Çiçek tarafından 
geçen dönem başlatılan Metinlerle İslam 
Düşüncesi atölyesi devam ediyor. Her 
hafta pazartesi günleri saat 17.30-19.30 
arasında gerçekleşen atölye ağırlıklı olarak 
geçen dönem kayıt yaptıran öğrencilerin 
yer aldığı bir atölye. Atölyede gelenek-
sel ilim dünyamızı şekillendiren temel 
metinler ve tarih içerisinde düşüncenin 
serencamı inceleniyor. Şehir Akademi’nin 
temel atölyelerinden biri de Yusuf Yerli 
tarafından düzenlenen Şehir Okumaları 
atölyesi. Bu atölye de yeni öğrencilerle 
desteklenerek yoluna devam ediyor. Mekke, 
Medine, Kudüs ve İstanbul’u merkeze 
alan bu atölyede insanlık tarihinin baş-
langıcından itibaren insanlık için önemli 
olan şehir kavramı ve belli başlı şehirler 
inceleniyor. Şehrin anlamı, şehir etrafında 
gelişen kavramlar ve medeniyetler bu 
atölyenin temel konuları. Günümüz 
şehir hayatını ve medeniyet düşüncesini, 
şehirleri kuran dinamikleri anlayarak 
yaşadığımız hayata ve tarihe şehir boyu-
tuyla nasıl bir iz bırakacağımızı, zihinleri 
meşgul eden bir konu olarak ele alıyor. 

Şehir Okumaları’nın bir başka özelliği 
de tecellide tekrar olmayacağı fikri. Bu 
fikir çerçevesinde, ele alınan herhangi 
bir konunun her defasında değişik bir 

Ş ehrimizde biri vakıf üniversitesi, 
diğerleri devlet üniversitesi olmak 

üzere toplam dört üniversite bulunuyor. 
Bu dört üniversitede yer alan fakülteler, 
bölümler düşünüldüğünde binlerce 
gencin değişik bilim dallarında eğitim 
gördüğünü biliyoruz. Üniversite, bir okul 
olarak bünyesindeki gençlere hayatlarının 
ilerleyen yıllarını belirleyecek bilimsel/
mesleki eğitimleri veriyor. Gençler 
açısından düşünüldüğünde üniversite 
öğrencisi olmak bir istikbal meselesi. 
Ama insanın fıtratında zorunlu olana 
karşı bir itiraz var. Bu yüzden dersler 
bazen sıkıcı olabiliyor. Bir de şu konu 
gözden uzak tutulmamalı. Eğitim görülen 
alan, ilgileri kendisiyle ve müfredatıyla 
sınırlandırıyor. Bu durumda gençlerin 
merak ettikleri, ilgi duydukları farklı 
konulardaki araştırma duygularının 
tatmini zorlaşıyor. Her ne kadar üniver-
sitelerin bünyesinde kulüp faaliyetleri, 
konferanslar yer alsa da bunların takip 
edilmesiyle de kapatılamayan bir boşluk 
muhakkak bulunuyor.

Sözünü ettiğimiz bu boşluk şehir 
hayatının içerisinde doldurulması gere-
ken bir boşluğu işaret ediyor. Zaten 
gençlerin şehir hayatına yönelik şikayet 
ve eleştirileri de genellikle bu yönde 
gelişiyor. Fakat son yıllarda şehrimiz, 
her yönüyle gençlerin, şehirde yaşayan 
her tür ilgi alanının beklentilerine cevap 
verecek gelişmeler gösteriyor. Şehri-
mizdeki vakıf ve dernekler de düzenli 
olarak konferanslar, sohbet programları 
düzenliyor. Birçok konu uzmanları tara-
fından ilgili, meraklı insanların nezdinde 
tartışmaya açılıyor, anlatılıyor. Şehirde 
her tür siyasi görüşün, her tür eğilimin 
kendince yaptığı bu çalışmalar toplamda 
şehrimizi zenginleştiren bir çaba olarak 
kayda geçiyor. Sanatsal etkinlikleri burada 
konu bile etmiyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan 
Büyükşehir Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(BÜSAM) de şehrin bilimsel ve entelektüel 
dünyasına kendince katkıda bulunmaya 
devam ediyor. Açıldığı günden bu yana 
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boyutuyla karşımıza çıkabileceğini de bize 
gösteriyor ve öğretiyor. Şehir Okumaları 
her çarşamba saat 17.30-19.30 arasında 
öğrencileriyle buluşuyor.

Bu dönem açılan ve oldukça ilgi 
gören atölyelerden biri de Prof. Dr. 
Yunus Apaydın tarafından yürütülen 
Metodolojik Düşünme Pratikleri atölyesi. 
Adından da anlaşılacağı üzere, usulü ve 
pratiği bir arada toplayan ve düşünceyi 
hem yöntem hem de uygulama olarak 
ele alan bir atölye bu. Şehir Akademi ile 

akademik camianın ortaklığını temsil 
eden diğer atölyelerimiz ise, Prof. Dr. 
Celaleddin Çelik’in yürüttüğü Türkiye 
Sosyolojisi atölyesi ve Dr. Öğr. Üyesi 
Aylin Yonca Gençoğlu ve Doç. Dr. Faruk 
Karaarslan’ın birlikte yürüttüğü Sosyolo-
jide Temel Meseleler ve İsimler atölyesi. 
Bu atölyeler akademik dünya ile sivil 
bilimsel çalışmaların bir araya geldiği, 
şehir düşüncesi etrafında çalışmalar 
yürüttüğü ve öğrencilerle buluştuğu 
atölyeler olarak sürüyor. Sosyal bilimlerin 
son yıllarda gördüğü ilgi Şehir Akade-
mi’de de karşılığını buluyor. Gençler 
heyecanla bu atölyelere katılıyor, bilgi 
ediniyor, gündelik hayatlarıyla edindikleri 
bilgileri örtüştürmenin yollarını arıyorlar. 

Bu yönleriyle Şehir Akademi atölyeleri 
oldukça farklı bir işlev yüklenmiş oluyor. 
Çünkü burada verilen/edinilen bilgiler 
ne bir sınav konusu, ne de sadece genel 
kültür sınırlarına hapsedilen bilgiler. 
Bu bilgilerle gençler hayata bakışlarını 
zenginleştiriyor, eğitim hayatlarında 
ve gündelik hayatlarında kendilerini 
değiştiren bir birikime sahip oluyorlar.

İsminde küçük bir değişiklik yaparak 
üçüncü döneminde yeniden öğrencilerle 
buluşan atölyelerden biri Yazarlık Atöl-

yesi. İlk dönem Deneysel Okur/yazarlık, 
ikinci dönem Yazınsal Düşünce atölyesi 
olarak gerçekleşen atölye bu yıl önceki 
dönemlere nazaran daha büyük bir 
ilgiyle karşılaştı. Ehline malum olduğu 
üzere Şehir Akademi öğrencileri sadece 
tek atölye takip etmiyorlar. Birbiriyle 
çakışmamasına özen göstererek mümkün 
olduğunca çok sayıda atölyede ders din-
liyorlar. Bu öğrencilerimizden bazıları 
gerek akademik anlamda yazı becerisi 
kazanmak, gerekse diğer atölyelerden 
edindikleri bilgi ve düşünceleri yazıya 
geçirmek amacıyla yazarlık konusuna 
ilgi gösteriyorlar. Yazarlık Atölyesi de 
Şehir Akademi öğrencilerinin yazarlık 
becerilerini edinmesini temel alıyor. Bu 

atölyede düşünceleri yazıya geçirmenin 
yol ve yöntemleri üzerine bilgi ve tecrübe 
paylaşımı yapılıyor. Yazarlık Atölyesi’nin 
katılımcıları dönem boyunca her hafta bir 
yazı üreterek yazma disiplini kazandıkları 
gibi, yazıyla düşünmenin ve yazarlık için 
gerekli cesareti kazanmanın da yollarını 
arıyorlar.

BÜSAM bünyesinde faaliyet gösteren 
ikinci önemli çalışma da Film Akademi. 
Günümüzün en etkili ve popüler sanat 
dallarından biri olan sinemaya gençlerin 
ilgisi malum. Film Akademi de sinema 
tutkunu öğrencileri bünyesine alarak, 
kısa film ve belgesel film hakkında teorik 
ve pratik eğitimler veriyor. Profesyonel 
sinema dünyasında dahi işe yarayacak 
bir alt yapı oluşturuyor. Film Akademi 

öğrencileri edindikleri teorik bilgileri, 
sahada gerçekleştirdikleri projelerle kısa 
film ve belgesel hâline getiriyorlar. Film 
Akademi öğrencileri geçmiş dönemlerde 
uluslararası festivallerde dereceler alarak 
hocalarını, BÜSAM’ı ve şehrimizi onur-
landırdılar. Film Akademi’nin yürütücü 
hocaları ise, hem akademik eğitimleri olan 
hem de profesyonel sinema hayatında 
kendilerini kanıtlamış isimler. Kerim 
Abanoz, Mehmet Cansız, Akif Kaya, 
Hasan Basri Özdemir.

DOĞU/BATI KONFERANSLARI
Geçtiğimiz dönemlerde ilk olarak 

BÜSAM’ın temel umdelerini konu 
edinen seminerler verilmişti. Daha sonra 

şehrimiz için unutulmayacak bir atölye 
çalışması gerçekleştirildi: Geçmişi Tarih 
Yapmak: İslam Düşünce Atlası. Son 
olarak önceki dönem ilgiyle takip edilen 
Mimar Sinan Okumaları oldukça bilgi-
lendirici ve doyurucu bir seri sunumla 
Şehir Akademi takipçileriyle buluşmuştu. 
Cumartesi günleri KCETAŞ Konferans 
Salonu’nda yapılan bu etkinlikler hem 
Şehir Akademi’nin tüm öğrencilerine hem 
de katılmak isteyen tüm hemşerilerimize 
açık olarak gerçekleştiriliyor.

Güz 2019 döneminde ise Doğu/Batı 
Konferansları ilgilileriyle buluşuyor. 

“Doğu/Batı hem bir mekânı, hem bir yönü, 
hem bir yönelişi, hem bir duyuş, düşünüş 
ve dünya görüşünü ifade etmekte kullanılan 
anahtar kavramlardır. Sanattan Siyasete, 
Musikiden Mimariye, Bilgiden Bilince, 
Tarihten Tabiata hemen her alanda bu 
kavramlar dolayımında farklı pratikler ve 
teoriler geliştirildiğini görüyoruz. Doğu/Batı 
Konferansları bu iki yönün ve yönelimin 
kaçınılmaz olup olmadığı, üçüncü ve merkezî 
bir eksenin bulunup bulunmadığı, var ise 
neliği ve niceliği konusunda aydınlatıcı, ufuk 
açıcı ipuçları yakalamamıza vesile olacaktır. 
Sahasında uzman hocalarımızın sunumu 
ile Kayseri adeta fikrî ziyafetin doyumsuz 
tadına varacaktır.” denilerek tanıtımı 
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yapılan atölye; Dr. Savaş Ş. Barkçin ve 
müzisyen/mimar Celâleddin Çelik’in 
katıldığı “Mimari ve Musiki” konulu ilk 
konferansla başladı.

Programın açılışını Dursun Çiçek 
yaptı. Çiçek, öncelikle BÜSAM’ın tanı-
tımını yaptı ve kuruluşundan itibaren 
gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. 
Popülizmden uzak ama BÜSAM’ın temel 
değerlerini merkeze alan, aydınlatan 
çalışmalar yaptıklarından bahsetti. Çiçek, 

“Bizim derdimiz hafıza olmak.” diyerek 
sözlerine devam etti. Kuruluş fikri dahil 
olmak üzere BÜSAM’ın kuruluş aşama-
sında yer alan Akif Emre’yi rahmetle yad 
etti. BÜSAM hakkında verdiği tanıtıcı 
bilgilerin ardından BÜSAM bünyesinde 
çıkan Şehir Kültür Sanat ve Düşünen 
Şehir dergileri hakkında bilgilendirme 
yaptı. Ardından Şehir Akademi atölye-
lerinden bahsetti. Bu dönem de, temel 
kavramlarımızı, temel dertlerimizi bir 
konferans dizisiyle tartışmak için Doğu/

Batı Konferansları’nı düzenledik, dedi.
Bu tanıtım konuşmasının ardından, 

Savaş Ş. Barkçin ve müzisyen/mimar 
Celâleddin Çelik kürsüde yerlerini 
aldılar ve program başladı. İlk olarak söz 
alan Savaş Ş. Barkçin, musiki, mimari 
ve şiirin gönül işi olduğunu, bunların 
ilham sanatları olduğunu vurguladı. Bu 
üç sanatın medeniyetin üç parmak izi 
olduğunu söyledi. Ayrıca musiki, mimari 
ve şiirin birbiriyle şerhedilebileceğini 
belirtti. Bizim asli geleneğimiz olan şerh 
geleneğinin bu sanatlara uygulandığında 
bir mimarın taşlarla şiir yazdığını, bir 
bestekârın seslerle şiir yazdığını ve bir 
şairin kelimelerle bir bina inşa ettiğini 
belirtti. Bunların kendi aralarında kom-
binasyonlarının da mümkün olduğunu 
ayrıca dile getirdi.

İnsanın, değerli bulmadığına bağ-
lanamamakla malül bir yanı olduğunu 
hatırlatan Barkçin, geleneğimizle geç-
mişimizle bağımızın kopuşunda böyle 

bir sorun olduğunu söyledi. En soyut 
tasarımların tevhid ehli insanlar tarafından 
yapılabileceğini, ama bizim tevhid ehli 
olarak bu yönümüzü ihmal ettiğimizi 
hatırlattı. Günümüz itibarıyla Batılı 
kavramları kendi öz kavramlarımızdan 
daha iyi bildiğimizi, kendi kavram ve 
değerlerimize adeta bir oryantalist 
nazarıyla baktığımızı söyledi.

Barkçin; Mevlana, Fuzuli, Şeyh Galib 
gibi medeniyetimizin önemli isimlerinin, 
birer tevhid ehli olduklarını, ortaya 
koydukları eserleri de amel olarak değer-
lendirdiklerini vurguladı. Bu yönümüzün 
ihmal edilmesi nedeniyle klişeciliğin bize 
galip geldiğini, oysa klişeciliğin tevhid 
ehline yakışmadığını da sözlerine ekledi. 
Bu sebeple değer ve tarif sorununun ayrıca 
amel sorunu hâline geldiğini de belirtti.

Barçkin, kişi neye bağlanırsa onun 
eserini veriyor, neye kıymet verdiği-
mize dikkat etmemiz gerekiyor diyerek, 
kendi aslımıza dönüşümüze katkı veren, 
bulunduğumuz durumu idrak etmemizi 
sağlayacak bir konuşma yaptı.

Ardından sözü alan Celâleddin Çelik, 
anlam dünyası ile düşünce biçimi arasın-
daki ilişkileri değerlendirdi. Bütünlüğün 
ve bütüncüllüğün önemini vurguladı. 
Formun kendisi sanat olmak için yeterli 
değildir diyerek, günümüzde geleneğin 
form olarak tekrar edilişinin geleneği 
yaşatma adına yeterli bir çaba olmadığını 
da bize hatırlatmış oldu.

Celâleddin Çelik’in konuşmasında 
dikkat çekici bir husus da gıda ve bes-

lenme konusunda günümüz dünyasında 
gelişen hassasiyetle, zihinsel ve ruhsal 
gıdalara aynı hassasiyetin gösterilmeyişi 
arasındaki dengesizlikti. Çelik’e göre, 
nasıl marketten aldığımız bir gıdanın 
son kullanma tarihine, içeriğinde yer 
alan kimyasallara dikkat ediyorsak, ruhu-
muzun ve zihnimizin gıdası olan sanat 
ve bilgi aracılığıyla bize gelen şeylere 
aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor.

Çelik’in konuşmalarındaki bir başka 
önemli benzetme de Mevlana’nın pergel 
metaforunun günümüz insanı için ifade 
ettiği anlamdı. Çelik; nasıl bir pergelin 
merkezi kaybetmeyen bir ayağı ve o 
merkeze bağlı olarak etrafı dolaşan kalem 
ayağı varsa biz de kendi merkezimizi 
kaybetmeden günümüz dünyasıyla ilişki 
kurmalıyız diyerek bir zihin ve inanç 
hassasiyetine gönderme yaptı.

Doğu/Batı Konferansları’nın ikinci 
hafta konuğu, Prof. Dr. Tahsin Görgün’dü. 
Tahsin Görgün’ün anlattığı konu “Dünya 
Tarihi ve İslam”dı. Görgün’ün konfe-
ransının merkezinde yer alan düşünce, 
yanılgı üzerine gelecek inşa etmenin 
mümkün olmadığı gerçeğini anlamaktı 
diyebiliriz. Görgün; Müslümanların 
dünya tarihi anlayışının, aynı zamanda 
bir peygamberler tarihi, dolayısıyla 
insanlık tarihi olduğunu vurguladı. 
Batı’da da aydınlanma dönemine kadar 
tarihin, kadim tarih ve modern tarih 
olmak üzere ikiye ayrıldığını ve Batı 
düşüncesinin modern tarihi Peygamber 
Efendimiz’le başlattığını belirtti. Görgün; 
İngiliz, Alman, Fransız kaynaklarından 

görüşünü ispatlayan tarih kitaplarını 
delil olarak gösterdi. 1922 yılında H. 
G. Wels tarafından yayımlanan “Kısa 
Dünya Tarihi” kitabında Müslümanlara 
yalnızca 6 sayfa ayrılırken, 1700’lü yıl-
larda yayımlanan 65 ciltlik dünya tarihi 
kitabında 500 sayfalık bir cildi siyere 
ayrılmak üzere 30’dan fazla cildin İslam 
tarihini merkeze aldığını örnekleriyle 
gösterdi. Batılı düşünce adamlarının ve 
tarihçilerin klasik İslam âlimlerini felsefe, 

bilim ve tarih kitaplarında vazgeçilmez 
bir referans olarak gördüklerini şaşırtıcı 
örneklerle katılımcılara anlattı.

Goethe’nin Muhammed (s.a.v.) 
kasidesiyle başlayan okuma macerasının 
kendisini nerelere sürüklediğini, ne tür 
bilimsel verilere ve kanıtlara ulaştırdı-
ğını anlatan Görgün, evrimi merkeze 
alan tarih anlayışı hâkim olmadan önce 
Batılılar dünya tarihini, peygamberler 
tarihini merkeze alarak anlıyor ve modern 
dönemin Peygamber Efendimiz’in 
hayatıyla başladığını kabul ediyorlardı, 
diyerek ufkumuzu açtı. O dönemde 
müslümanların kitaplarının bilginin 

konusu değil, bilginin kaynağı olarak 
görüldüğünü de delilleriyle birlikte bize 
gösterdi. Orada bulunan gençlere de bu 
konularda birçok tez hazırlanabileceğinin 
işaretini vermeyi ihmal etmedi. Diğer 
konuklar Doğu/Batı okumalarına hangi 
açılardan yaklaşacak, zihnimizde nasıl 
açılımlar sağlayacak henüz bilmiyoruz. 
Ama Tahsin Görgün Hoca’nın konferansı 
bu dizinin unutulmazları arasında çoktan 
yerini almış oldu.

Doğu/Batı Konferansları her hafta 
saat 14.00’te tüm hemşehrilerimize 
açık olarak dönem boyunca sürecek. 
Sonraki haftalarda, sırasıyla, Prof. Dr. 
Ömer Türker, Doç. Dr. Faruk Karaarslan, 
Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Dr. Turan 
Koç, Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Prof. Dr. 
Ahmet Ayhan Çitil, Doç. Dr. Lütfi Sunar, 
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Doç. Dr. Alev 
Erkilet’in konferanslarıyla sanattan 
siyasete, musikiden mimariye, bilgiden 
bilince, tarihten tabiata hemen her alanda 
birçok konu, Doğu/Batı çerçevesinde 
ele alınacak. �
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Kitabiyat
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Kayseri Şehri ve Kayserililer
Mustafa İbakorkmaz


Mustafa Ibakorkmaz

Asya, Avrupa ve Afrika memleketlerinin 
çoğunu gezip dolaşır. Bu seyahatleri 
sırasında Avusturyalılar, Venedikliler ve 
Kazaklarla girişilen gaza faaliyetlerine 
iştirak eder.

Evliyâ Çelebi’nin 
Seyahatnâmesinde verdiği 
bilgilerin kıymeti
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki 

bilgiler, yazarının kendi gördükleri, görgü 
tanıklarından dinledikleri, hayal gücüne 
dayanarak anlattıkları, bazı kitaplardan 

faydalanıp aktardıkları ile halk arasında 
anlatılan ve inanılan olağanüstü hadise-
lere dayanmaktadır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ni okuyan 
herkes orada kendi çalışma sahasını 

alâkadar eden meseleleri bulabilir.
Evliyâ Çelebi, müverrih ve vakanü-

visler gibi tarihin sadece ana hatlarını ve 
devletin birinci derecedeki idarecilerini 
değil, şehirlerin ve hatta kasabaların 
bile ehemmiyetli şahsiyetlerini, basit 
hadiselerini vermek suretiyle tarihin 
arka planında yer alan halkın yaşayışını 
da aksettirir. Seyahatnâme’nin hakikî 
kıymeti de bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Osmanlı 
İmparatorluğu coğrafyasını ve devrinin 
yaşayan medeniyetini edebî bir dille 

anlatan en güzel eserdir denilse mübalağa 
edilmiş olmaz.

M. XVII. asrın sonlarına doğru 
Osmanlı İmparatorluğu bütün tarihi 
boyunca ulaşabildiği en geniş memle-

ketlere hâkim olmuştur. Bu muhteşem 
imparatorluğun hemen hemen tüm 
coğrafyasını bütün teferruatı ile edebî 
bir üslûpla tasvir eden Evliyâ Çelebi o 
devrin dünyasını insanlığın hafızasında 
ebedîleştirmiştir.

Evliyâ Çelebi, Osmanlı ihtişamını 
hemen bütün şehir ve kasabaları, hatta 
bazı köyleri ile bu muazzam ve muhteşem 
eserinde tasvir etmiştir.

Evliyâ Çelebi’nin dili, üslubu, 
ilmî ve fikrî seviyesi
Evliyâ Çelebi’nin kullandığı lisan 

tarihî Türkçedir. Fakat daha ziyade bugün 
Osmanlıca da denilen Eski Anadolu 
Türkçesidir. O, eserini günlük konuşma 
biçiminde yazmıştır. Edebî kaideler ve 
sanat kaygısı taşımadan, söylemek iste-
diklerini samimi ve içten duygularla ifade 
etmeye çalışmıştır. Seyahatnâme, eski 
edebiyatımızın nesir geleneği içinde ele 
alındığında, her cümlesinde Osmanlı insa-
nının hayata bakışının çok güzel şekilde 
tasvir edildiği görülür. Evliyâ Çelebi, bu 
tarafıyla en büyük nesir ustalarımızdan 
birisidir. Düşünceye ve daha çok göze 
hitap eden süslü üslûbu, onu çağdaşları 
olan M. XVII. asrın yazarlarından ayıran 
bâriz hususiyetlerindendir.

Evliyâ Çelebi’nin Arapça ve Farsça 
ile Türkçenin değişik lehçelerini kul-

Kayseri Şehri ve 
Kayserililer

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde

Evliyâ Çelebi’nin Seyahatleri
Evliyâ Çelebi, seyahatlerinin sebebini 

aşure gününün gecesinde gördüğü bir 
rüyaya bağlamaktadır (H. 10 Muharrem 
1040/19 Ağustos 1630). Küçük yaşlarda 
babasının arkadaşlarından dinlediği 
esrarlı ve heyecanlı seyahat hikâyeleri 
onda gezme isteği uyandırır. Yemiş 
İskelesi yakınında Âhî Çelebi Camii’nde 
gördüğü rüyası ile seyahatlere başlar.

Evliyâ Çelebi bir süre sonra, uzun 
yıllar sürecek seyahatlerine başlar (H. 
1050/M. 1640). Evliyâ Çelebi seyahat-
lerini ekseriya bir hizmet çerçevesi 
içinde gerçekleştirir. Kimi zaman kendi 
imkânlarını kullanarak, kimi zaman da 
çeşitli vazifeler vesilesiyle yaklaşık 1680 
yılına kadar, Osmanlı hâkimiyetindeki 

Evliyâ Çelebi’nin Hayatı 
(M. 1611-1685?):
Evliyâ Çelebi hakkında bilinenler, 

Seyahatnâme’nin çeşitli yerlerinde yer 
alan malumattan ibarettir. Ailesi tara-
fından İslâm ilimleri ve güzel sanatlar 
öğretilerek iyi yetiştirildi. Hafız olması 
ve musikişinaslığı sayesinde Kadir Gecesi 
Ayasofya’da Kur’an okudu, akrabası ve 
aynı zamanda padişahın damadı olan 
Silahdar Melek Ahmed Paşa, Ruznameci 
İbrahim Efendi ve hattat Hasan tarafın-
dan IV. Murad’ın huzuruna çıkartılarak, 
onun emri ile saray hizmetine alındı. 
Enderun’da gördüğü tahsil ile ilim, irfan 
ve çeşitli sanatlarda tekâmül ettirildi. 
Enderun’dan Sipahi zümresine çerağ edildi.

M ehmet Karaarslan tarafından 
hazırlanan çalışma Evliyâ Çelebi 

Seyahatnâmesi’nde Kayseri Şehri ve Kay-
serililer adını taşımakta olup, İstanbul’da 
2015 yılında Yeditepe Yayınları arasında 
basılmıştır. Eser 352 sayfadır.1 Kitabın 
kapağı karton olup roman ebadındadır. 
Kitabın kapağında Kayseri ili haritası 
ve şehrin eski bir fotoğrafı yer almakta, 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi üçüncü 
cildinin fihristi fon olarak kullanılmış 
bulunmaktadır.

Çalışma şu şekilde tanıtılabilir:

1  Karaarslan, Mehmet; Evliyâ Çelebi Seya-
hatnâmesi´nde Kayseri Şehri ve Kayserililer, 
Yeditepe Yayınları 239/199, İstanbul, 2015. 
352 Sayfa.

Evliyâ Çelebi, Kayseri’yi de diğer şehir ve kasabalar 
gibi coğrafî vaziyeti, tarihî gelişimi, şehir yapılanması, 

gündelik hayatı, iktisadî faaliyetleri, edebî ve ilmî 
çalışmaları, mimarîsi, dinî yaşayışı, eğlence hayatı, 

tasavvufu, hatta menkıbeleri ve diğer yönleriyle o güzel 
üslûbuyla canlı ve renkli bir şekilde tasvir etmiştir.
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lanmayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca Osmanlı coğrafyasında kullanılan 
mahallî dillerin de birçoğuna âşinâdır.

Ayrıca hâfız olması ve tecvid ilmini 
iyi bilmesi dillerdeki ses inceliklerini 
başarıyla yazıya aktarmasını sağlamıştır.

Onun şairliği ve bazı yapı, ölüm, 
savaş gibi vakalara tarih düşürmesi, yani 
müverrihliği renkli kişiliğinin sadece bir 
yönünü ifade etmektedir.

Ziyaret ettiği yerlerin tarih ve coğraf-
yasından bahsetmesi bu ilim dallarıyla 
olan yakın alâkasını göstermektedir. 
Yine ziyaret ettiği yerlerdeki eserlerin 
kitabelerini vermesi onun tarih ve sanata 
düşkünlüğünün neticesidir.

Evliyâ Çelebi Kayseri’de
Evliyâ Çelebi’nin Kayseri’ye M. 1649 

yılının sonlarında ya da M. 1650 senesinin 
başlarında ve hatta bahar mevsiminde 
gelmiş olduğu, Kayseri’de mesire yerlerin-
den ve oralardaki hayattan çok canlı bir 
şekilde bahsetmesinden anlaşılmaktadır.

Seyahatnâme’de yer alan 
Kayseri’ye ait malumat
Kayseri şehri de o devrin büyük ve 

ehemmiyetli yerleşim merkezlerinden 
birisidir. Evliyâ Çelebi’nin Kayseri şehri 
hakkında yazdıklarının ne olduğunun 

bilinmemesinin bu şehrin tarihi, yani 
geçmişi ve medeniyet faaliyetleri ile 
alâkadar olanlar için büyük bir eksiklik 
olacağı izahına lüzum bulunmayan bir 
hakikattir.

Evliyâ Çelebi, Kayseri’yi de diğer şehir 
ve kasabalar gibi coğrafî vaziyeti, tarihî 
gelişimi, şehir yapılanması, gündelik 
hayatı, iktisadî faaliyetleri, edebî ve ilmî 
çalışmaları, mimarîsi, dinî yaşayışı, eğlence 
hayatı, tasavvufu, hatta menkıbeleri ve 
diğer yönleriyle o güzel üslûbuyla canlı 
ve renkli bir şekilde tasvir etmiştir.

Seyahatnâme’nin Kayseri’den 
bahseden kısmının kaynakları
Seyahatnâme’nin Topkapı Sarayı 

Bağdad Kütüphanesi, Süleymaniye Beşir 
Ağa ve Pertev Paşa kısmında yer alan 
üçüncü cildinin elyazmaları ile Osmanlıca 
baskısı ve Yapı Kredi Kültür Yayınlarının 
yayımladığı on ciltlik transkripsiyonlu 
baskı olduğu görülmektedir.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde 
Kayseri Şehri ve Kayserililer 
Kitabının Metin Çalışması
Asıl metin çalışması üçüncü cildin 

Kayseri bölümü ile alâkadardır.
Süleymaniye Kütüphanesi Beşir 

Ağa ve Pertev Paşa ile Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Bağdat kitaplıklarındaki 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin üçüncü 
cildindeki Kayseri kısımlarının orijinal 
metinleri ile bunların araştırmacı tara-
fından mukayese edilmesinden elde 
edilerek ortaya konulan çeviriyazılı 
(transliterasyonlu) metni ve aslına sadık 
kalınarak sadeleştirilmiş hâli birlikte 
verilmektedir.

Böylelikle Evliyâ Çelebi Seyahatnâ-
mesi’nin Kayseri kısmının, Batılıların 
edisyon kritik dedikleri tenkitli metni 
elde edilmiş ve buna dayanılarak sade-
leştirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Kayseri 
Şehri ve Kayserililer kitabının giriş bölü-
münde Evliyâ Çelebi’nin biyografisi, eseri 

ve Seyahatnâmesi’nin basılması-yayım-
lanması ile çeşitli hususiyetleri, umumî 
bakımdan değerlendirilerek tanıtılmaya 
çalışılmaktadır.

Değerlendirme kısmında Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi’nde yer alan Kayseri ve 
Kayserililer her yönü ile değerlendirilmeye 
gayret edilmekte, çalışmanın sonunda 
konuyla ilgili bibliyografya verilmektedir.

Değerlendirmenin asıl metinde tefer-
ruata boğulmaması gayesiyle çalışmanın 
sonunda kişi ve yer adları, hanedanlar, 
tarih terimleri vs. için bir indeks hazır-
lanmıştır.

“Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde 
Kayseri Şehri ve Kayserililer”de 
şu bilgiler yer alır
Evliyâ Çelebi, Seyahatnâmesi’nin 

üçüncü cildinde, gezdiği bütün şehir ve 
kasabaların anlatılmasında olduğu gibi, 
Kayseri’yi de kendi görüp duydukların-
dan hareketle canlı bir şekilde tasvir 
etmektedir.

Evliyâ Çelebi, Kayseri’nin tasvirine 
de diğer pek çok kentin anlatılmasında 
görüldüğü üzere şehrin tarihçesinden 
başlamaktadır.

Bunu müteakiben şehrin idarî, askerî 
vs. teşkilatından bahsetmektedir.

Ardından Kayseri Kalesi’ni anlat-
maktadır.

Daha sonra şehrin öğülmesine geç-
mekte; şehrin evleri, mahalleleri, köşkleri, 
camileri, mescidleri, medreseleri, dârül-
kurrâları, mektepleri ve tekkelerinden 
söz etmektedir.

Bunun ardından şehrin çeşme ve 
sebilleri, kervansaray ve hanları ile çarşı 
ve dükkânlarını anlatmaktadır. Kayseri’nin 
fizikî görünüşünü anlattıktan sonra 
insanlarından, erkek ve kadınlarından, 
karakterinden, mesleklerinden, dille-
rinden bahsetmektedir.

Daha sonra şehrin ikliminden, hava-
sından, su kaynaklarından söz etmektedir. 
Kayserililerin adlarından bahsetmek-
tedir. Ardından Kayseri hamamlarını 

yazmaktadır. Sonrasında kiliselerden 
söz etmektedir.

Kayserililerin ziraî ürünleri ile sınaî 
mamullerini de bildirmektedir. Halkın 
yiyecek ve içecek maddelerinden de 
bahsetmektedir.

Kayseri’nin aşevleri, gezinti yerleri, 
Erciyes Dağı’nın şaşırtan hususiyetleri 
ile ziyaret yerlerini bildirerek, Kayseri 
hakkındaki verdiği bilgileri tamamla-
maktadır.

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’nin Kay-
seri hakkında bu üçüncü cildinde topluca 
verdiği malumattan başka her cildinde 
sırası gelip de münasebet düştükçe, Kay-
seri şehrinden, Kayserililerden ve şehrin 
ticarî emtiası vs. hususiyetlerinden de 
bahsetmektedir.

Kayseri ile ilgili bu mütevazı çalışmada 
daha evvelki hiçbir derleme veyahut 
araştırma eserde temas edilmemiş olan 
Seyahatnâme’nin I-X. ciltlerinde yer alan 
bu malumata ilk defa yer verilmektedir.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde 
Kayseri Şehri ve Kayserililer’in 
değerlendirme kısmında 
yer alan hususlar

Yazar tarafından çalışmaya Evliyâ 
Çelebi’nin belirttiği Kayseri adının izahı 
ile başlandı ve buna Kayseri’nin coğrafyası, 
dünyadaki yeri, hava durumu ve iklimi, 
civarındaki yerleşim merkezleri, dağları, 
yaylaları, akarsularının anlatılması ve 
değerlendirilmesiyle devam edildi.

Evliyâ Çelebi’nin Kayseri tarihini tas-
viri ele alınarak, bazı hata ve noksanları 
izah edilip, Kayseri’nin kısa bir tarihçesi 
verildi. Kayseri’nin kuruluşu ve ilk kurul-
duğu yer izah edildi. Şehir üzerindeki 
İslâm-Bizans rekabeti, Selçuklu fethi 
ve Osmanlılara geçişi üzerinde duruldu.

Yine onun izah ettiği şehrin Osmanlı 
Devleti mülkî-askerî teşkilatı içindeki 
yeri değerlendirildi.

Evliyâ Çelebi’nin mekân olarak 
Kayseri Şehri’ni, kalelerini, kapılarını, 
mahallelerini, saraylarını, mabedlerini, 

mekteplerini, medreselerini, imaretle-
rini, tekkelerini, köprü, çeşme, hamam, 
kuyu vs. su yapılarını, çarşı-pazarlarını, 
mesire yerlerini, ziyaretgâhlarını tasviri 
değerlendirildi.

Evliyâ Çelebi’nin Kayseri’de görerek 
yazdığı sosyal hayattan insan unsuru, 
adları, meşhurları, şehir halkının tabiatı, 
ahlâkı, etnik durumu, lisanları, dinî vazi-
yeti, sosyal tabakaları, eğlence ve spor 
hayatı, Kayseri’de bulunanların istatistikî 
bilgileri, hane sayısı üzerinde duruldu.

Yine onun tasvir ettiği iktisadî hayat-
tan halkın giyim-kuşamı, yiyecek-içecekleri, 
meslekleri, ziraatı, sanayii, ticareti ve 
tüketim alışkanlıkları değerlendirildi.

Evliyâ Çelebi’nin, dinî hayat, ilim 
hayatı ve mekânları üzerinde her yerde 
durduğu gibi Kayseri’de de tafsilatla 
verdiği bu bilgiler değerlendirildi.

Kayseri’deki dil, edebiyat ve irfan 
faaliyetleri ve halkın konuşmaları üze-
rinde duruldu.

Dinî hayatın olmazsa olmaz devamı 
mahiyetinde gördüğü ve genişçe üze-
rinde durduğu tasavvuf ve tarikatlar 
değerlendirildi.

Evliyâ Çelebi’nin tasavvuf ve tarikat-
lara bağlı olarak Kayseri’ye dair yazdığı 
renkli menkıbeler değerlendirildi.

Yine onun ele aldığı Kayseri’deki folk-
lorik hayatından ve fevkalade tedbirler 
olan tılsımlardan bahsedildi.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde 
Kayseri Şehri ve 
Kayserililer indeksi
İndekste sadece kişi adları değil, aynı 

zamanda dağlar, yaylalar, akarsular, köp-
rüler, çeşmeler, şadırvanlar, hamamlar, 
medreseler, camiler, mesireler, ziyaret 
yerleri, meşhur hanedanlar, siyasî-askerî, 
ilmî makamlar ve rütbeler, ticarî emtia-
lar, çarşılar, kapılar vs. yüzlerce madde 
Seyahatnâme’deki orijinal yazılışları 
ile değerlendirilmiştir. Bu indekste 
ansiklopedi vs. müracaat kaynaklarında 
bulunabilen maddeler kısaca ele alınmış, 
sadece üzerinde fikir birliği bulunmayan 
maddeler uzun tutulmuştur.

Son söz yerine
Araştırmacı çalışmasının, Evliyâ 

Çelebi Seyahatnâmesi’nde Kayseri ve 
Kayserililer mevzuundaki çalışmaların 
kapsamlısı olduğundan kusur ve hataları-
nın bulunmasının da kaçınılmaz olacağını, 
bununla daha geniş çaplı çalışmalara 
yol açabilirse bundan ancak memnun 
olacağını belirtmektedir.

Ayrıca “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 
gibi şehir, sosyal, iktisat, tasavvuf vs. yani 
medeniyet tarihi için büyük değeri olan 
bir eserin Kayseri kısmını hazırlamakla 
bahtiyarım. Bu eserin meraklı okuyu-
cularla, şehir tarihçilerine, dilcilere ve 
edebiyat tarihçilerine faydalı olacağı 
düşüncesindeyim.” demektedir.

Çalışmanın hata, kusur ve noksanla-
rının bildirilmesinden memnun olacağını, 
buna teşebbüs edeceklere ve alakadar 
olacaklara şimdiden teşekkürler ettiğini 
bildirmektedir.

Bu çalışmayı sabırla incelemek lût-
funda bulunarak değerli ve yerinde 
ikazlarıyla eserin seviyesinin yükseltil-
mesinde emeği geçen Mehmet Çayırdağ 
Beyefendi’ye şükranlarını sunmaktadır. �
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Sofra
Kayısı Pestili
Şehir Kültür Sanat


Kayısı 
Pestili

Afiyet olsun...

Malzemeler
2 kg kayısı
4 yemek kaşığı nişasta
1 litre su
2 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI
Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini ayıklayın. Sudan bir bardak ayırıp kalanını ocağa koyup içine 
kayısıları ilave edin. Kayısılar pişip dağılıncaya kadar pişirmeye devam edin. Kayısılar iyice 
dağılınca şekeri ilave edin. Şekerle yarım saat kaynadıktan sonra kalan su ile nişastayı karıştırıp 
tencereye ilave edin. Nişasta ile birkaç dakika karıştırarak kaynatın. Sonra hemen pestili geniş 
ve ince bir bezin üzerine yayın. Güneş gören bir yerde en az 12 saat kurutun. Sonra bezin diğer 
tarafını çevirip kurutmaya devam edin. Dikkatlice bezden ayırarak servis edin.. �

Sofra



Kültürden
Şehirden Kısa Kısa Haberler
Şehir Kültür Sanat
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KÜLTÜR SANAT GÜNCESİ

İnsanın dikkatini, algılarını kendi hassa-

siyetleri belirliyor. Yoğun bir ülke gündemi 

içerisinde ekonomi, dış politika, iç siyaset 

derken gerçekten insanı teyakkuzda tutan 

bir gündemle yaşıyoruz. Bununla birlikte 

hayat devam ediyor. Herkes kendi özel 

gündemini de bir şekilde canlı tutuyor. 

Bir yöndeki gerilim öteki taraftaki has-

sasiyetlerden tümden vazgeçmeyi gerekli 

kılmıyor. Çünkü yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız 

da bizimle birlikte yaşıyor adeta.

Zaman geçerken ilginç bir yönünü de 

bize sürekli hatırlatıyor. Şöyle bir özelliği 

var zamanın. Her şey her zaman olmuyor. 

Güneş her vakit aynı sıcaklıkta değil, 

yağmur sürekli yağmıyor, meyvelerin 

hamlıktan olgunluğa yolculuğu farklı 

zaman dilimlerine işaret ediyor. Salça 

kaynatma zamanı, bağ bozum vakti, 

pekmez kaynatma zamanı, ağaçların 

budanması, tarlaların sürülmesi, ekilmesi 

hep bir vakitle mukayyet. O vakitler 

geldiğinde o işin zamanının geldiğini 

biliyoruz. Çocuk oyunları bile öyle değil 

mi? Her oyun yılın her vakti oynanmazdı 

eskiden. Fırıldak, bilye, uçurtma ve benzeri 

her oyunun bir dönemi olurdu. O dönem 

geldiğinde ise diğer oyunlar unutulup 

giderdi bir sonraki yıla kadar.

Kültür ve sanat etkinliklerinin de haya-

tımızdaki diğer döngüsel işler gibi bir 

vakti zamanı var. Sonbaharla birlikte 

kültür sanat etkinlikleri sezonu açıldı. 

Yaz boyunca dinlenen, yeni etkinliklerini 

planlayan, projeleri üzerinde çalışan sanat-

çılar, ürünlerini çevreleriyle buluşturmaya 

başladılar. Yukarıda insanın dikkatlerini 

hassasiyetlerinin belirlediğini söylemiş-

tik. Kültür ve sanatla ilgili insanlar bu 

vaktin geldiğini zaten biliyorlar. Şöyle 

ucundan kıyısından merakı olanlar ise 

şehrin belli başlı yerlerine asılan çeşitli 

afişleri eminim görüyorlardır. Sezonun 

başlamasıyla birlikte şehrimize gelen 

tiyatro gruplarının, konser etkinliklerinin 

afişlerini her yerde görmek mümkün.

Büyükşehir Belediyesi de geçmiş yıllarda 

olduğu gibi kültür sanat etkinliklerine 

hızla ve heyecanla başladı. Kitap Fuarı 

şüphesiz bu etkinliklerin en önemlilerinden 

biri. Zira fuarlar, yayınevleri ve yazarlara 

okurlarıyla birebir buluşma imkânı veren 

etkinlikler. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 

Kayseri Kitap Fuarı bir yıl boyunca bu 

günleri bekleyen kitapseverlerin akınına 

uğradı. Kimileri sevdikleri yazarlara kitap 

imzalattı. Bazılarımız düşüncelerine önem 

verdiği yazarların sohbet programlarını 

takip etti. Kimilerimiz de günlerin ne 

kadar hızla geçip gittiğine hayıflandı. 

Öyle ya, böylesi bir kitap fuarıyla yeniden 

buluşabilmek için bir yıl beklememiz 

gerekecek.

Sonbaharla birlikte şehir için heyecan 

verici olaylardan biri de şüphesiz bir 

süredir restorasyon nedeniyle kapalı 

olan Kayseri Kalesi’nin açılışıydı. Bizans 

ve Selçuklu döneminin bir mührü olarak 

şehrimizin meydanını süsleyen Kayseri 

Kalesi restore edilerek yeniden açıldı. 

Çoğumuzun hatıralarında geçirdiği deği-

şimlerle yer alan Kayseri Kalesi, bu kez 

yepyeni bir çehre ile şehrin hayatındaki 

yerine yeniden kavuşmuş oldu. Kale’nin 

restorasyonundan sonra karşılaştığımız en 

önemli yeniliklerden biri şüphesiz eskiden 

atıl vaziyette duran güney surlarının bir 

kısmının sanat sokağı olarak düzenlen-

mesi. Şehrimizde farklı sanatları icra eden, 

enteresan el becerileriyle ürünler üreten 

sanatçılar, sanat sokağında şehir halkıyla 

daha yakın ilişki kurma imkânı buldu. 

Resim, heykel, fotoğraf gibi modern sanat 

dallarının yanı sıra, ebru, dericilik, çini 

gibi geleneksel sanatların da icracıları 

burada kendilerine yer buldular. Hemen 

yakındaki Hunat Hatun Medresesi de 

benzer bir amaçla kullanılıyor. Orada 

yer bulamayan sanatçılar da Kale’de bir 

araya gelerek şehrimizin zenginliklerini 

hemşehrilerimize ve şehrimizi ziyarete 

gelenlere gösteriyorlar.

Elbette şehirdeki etkinlikler burada değin-

diğimiz birkaç örnekle sınırlı değil. Sezon 

bitimine kadar tiyatro, müzik, fotoğraf 

ve diğer sanat dallarında birçok etkinlik 

gerçekleşecek. Daha önce de bahsettiği-

miz şehrimizin önemli sözlerinden birini 

hatırlatıp “yakınma yekin” diyerek, bu 

etkinliklerde bir araya gelme dileğiyle, 

bir sonraki sayımızda görüşmek üzere 

diyoruz.

TARİHÎ KAYSERİ KALESİ AÇILDI Tarihî Kayseri Kalesi, Kayseri Büyük-
şehir Belediyesinin yatırımlarıyla kültür ve sanatın merkezi oldu. 
Kayseri Kalesi’nde yapılan yeniliklerle ilgili bir tanıtım programı 
düzenlendi. Büyük bir ilginin gösterildiği ve sürpriz etkinliklerin 
yapıldığı tanıtım programında Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’ne 
şehrin gerdanlığı benzetmesini yapan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi turizmin merkezi yapmaya kararlı 
olduklarını söyledi.

Tarihî Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, birbirinden güzel etkin-
liklerle Kayseri ve Türkiye’ye tanıtıldı.

“Şehrin Gerdanlığı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tarihî Kayseri 
Kalesi’nde çok titiz bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “Değişik mede-
niyetlere ev sahipliği yapmış böyle bir eserin şehrimizdeki gerdanlık 
gibi hizmete sunulması hepimizi mutlu etmektedir. Burada çok titiz 
bir anlayışla çalışma yapıldı.” dedi. Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak 
için çalıştıklarını ve bu amaç doğrultusunda turizmi çeşitlendirmek 
için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu anlamda 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 16-17 Kasım’da Erciyes’te 
gastronomi çalıştayı yaparak Kayseri’yi bu alanda da bir merkez 
yapacaklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, balon turizmi 
için de imzaların atıldığını ve deneme çalışmalarına başlandığını 
açıkladı. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri Kalesi Kültür 
Sanat Merkezi’ne emeği geçenlere de teşekkür etti.

Tanıtım programında konuşan Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız da Kayseri’nin gerek merkezî idare gerekse yerel 
yönetimlerin yatırımlarıyla çok daha güçlü bir şehir olduğunu belirtti 
ve tanıtımı yapılan eserde emeği geçenlere teşekkür etti.
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“Bu Kale Her Zaman Şehrin Kalbi Oldu”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şükrü Karatepe ise, 
kalenin yapılış dönemini anlattı. Kalenin 
Romalılar döneminde yapıldığını ve daha 
sonra sürekli takviye edildiğini ifade eden 
Karatepe, “18. yüzyıla kadar burası askeri üs 
olarak görev yapmıştır. Selçuklu ordusunun 
tüm seferlerine buradan çıktığını biliyoruz. 
Kale askeri dönemde de iktisadi anlamda 
da her zaman şehrin kalbi olmuştur.” dedi.

Çalışmalar 2008’de Başladı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 
de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminde başlayan çalışmalarla ilgili 
bilgiler verdi. Kalenin kültür sanat merkezi 
olması için 2008’de proje yarışması açtığını 
ifade eden Özhaseki, daha sonra kazanan 
proje doğrultusunda yapılan çalışmalarla 
kalenin bugünkü hâlini aldığını belirtti. 

Kale içindeki Arkeoloji Müzesi’nin bodrum 
katta yapıldığını hatırlatan Özhaseki, 
kaleyi gölgelememek için böyle bir proje 
gerçekleştirildiğini söyledi. Özhaseki, tüm 
sanat dallarının kale içinde kendine yer 

bulacağını da sözlerine ekledi.

Vali Şehmus Günaydın da konuşmasında, 
böylesine güzel bir projenin gerçekleşme-
sinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kay-
seri’nin envanterinde çok değerli kültürel 
varlıklar olmasının önemli olduğunu ifade 
eden Vali Günaydın, “Ama daha önemli 
olan bunları iyi bir şekilde tanıtarak şehrin 
ekonomisine katkı sunmak. Kayseri’ye 
gelen yerli yabancı turist sayısında çok 
önemli artış var. Bunu daha ileriye taşmak 
için çalışmalıyız.” dedi.

Yeniçeriler Surlara Çıktı, 21 Pare Top 
Atışı Yapıldı

Konuşmaların ardından Tarihî Kayseri 
Kalesi Kültür Sanat Merkezi gezildi. Gezi 

esnasında yeniçeriler surlara çıktı, 21 pare 
top atışı yapıldı ve balonlarla gökyüzüne 
Türk bayrakları bırakıldı. Farklı sanatsal 
etkinliklerin yapıldığı kale içinde bir de 
kokteyl verildi. Katılımcılar kale içinde 
yer alan Arkeoloji Müzesi’ni gezdiler ve 
müzede bulunan Kayseri Kalesi’nin dev 
maketini incelediler. Kayseri Kalesi’nde 
yapılan etkinliklere vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. Işık oyunlarının da gerçek-
leştirildiği tanıtımda Kayseri Kalesi’nin 
ışıklandırması da dikkat çekiciydi. Kayseri 
Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nin tanıtımı 
nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bir 
konser gerçekleştirildi.

ARKEOLOJİ MÜZESİ AÇILDI

KÜLTÜRÜN KALBİ BURADA ATIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
şehrimize kazandırılan Tarihi Kayseri Kalesi 
Kültür Sanat Merkezi ve Kayseri Müzesi’nin 
resmi açılışı Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış 
töreniyle yapıldı. Adeta açık hava müzesi 
konumunda olan Tarihi Kayseri Kalesi’ndeki 
Kayseri Müzesi’nde 1789 eser sergileniyor. 
Tarihi Kayseri Kalesi’nin restorasyonunu 
gerçekleştirerek Kültür Sanat Merkezi’ne 
dönüştüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
inşaatını gerçekleştirerek kültür ve sanatın 
kalbi olan Kayseri Kalesi’ne çağdaş bir müze 
de kazandırmış oldu. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan 
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içeri-
sinde Kayseri Müzesi’nin yanı sıra Sanatçılar 
Sokağı, sanat galerileri, kütüphane ve seyir 
alanları gibi bölümler de bulunuyor. Kay-
seri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içindeki 
Kayseri Müzesi’nde Milattan Önce 5 bin 

500 yılından Osmanlı dönemi sonlarına 
kadar geniş bir tarih aralığından günümüze 
gelen 1789 eser yer alıyor. Son derece 
modern bir ortamda sergilenen bu önemli 
eserler ziyaretçilerini bekliyor. Kayseri 
Müzesi; pazartesi günleri dışındaki her 
gün gezilebiliyor.
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KAYSERİ KİTAP FUARI AÇILDI Geçtiğimiz 
yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından 
geleneksel hâle gelmesi amaçlanarak düzen-
lenmeye başlanan Kitap Fuarı bu yıl üçüncü 
kez kapılarını Kayserili kitapseverlere açtı. 
Önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Kayseri Kitap 
Fuarı organizasyonu, profesyonelleşme 
yolunda yeni bir adım atılarak bu yıl özel 
bir fuar şirketi aracılığıyla gerçekleştirildi. 
Fuar, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 
açıldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayse-
ri’de kütüphaneler zinciri oluşturmak için 
çalıştıklarını söyledi. Açılışa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Önceki 
Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki 
Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 
ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve 
vatandaşlar katıldı.

Fuara katılan yazarlardan Beşir Ayvazoğlu, 
Kayseri’yi her zaman ikinci memleketi 
gibi gördüğünü belirtirken Mete Yarar da 
Kayseri Kitap Fuarı’nın koşarak katıldığı iki 
fuardan biri olduğunu söyledi.

“Kütüphaneler zinciri için çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak kitabı ve 
okumayı çok önemsediklerini vurgulayan 

Başkan Memduh Büyükkılıç, bu nedenle 
kütüphaneler zinciri oluşturmak için 
çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, 
şöyle devam etti: “800 kişilik Merkez 
Kütüphanemiz, Belsin, Gevher Nesibe 
ve İldem bölgesindeki kütüphanemizden 
sonra Meryem Ana Şehir Kütüphanesi ile 
bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunların yanı 

sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası 
ile ilgili projeyi hazırladık ve Bakanlıktan 
onay aldık, İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğünü taşıyarak yavrularımıza çok önemli 
bir kütüphaneyi şehrimize kazandıracağız. 
Donanımlı, birikimli, mazerete sığınmayan 
ve bu ülkeye en güzel şekilde hizmet 
etmeye çalışan yavrularımıza fırsat vermek, 
4 üniversitesi olan bu güzel şehrimize üni-
versite öğrencilerine yakışır kütüphaneler 
kazandırmak asli görevlerimizden biri.” diye 
konuştu. Başkan Büyükkılıç, 150 yayınevi ve 
200’ü aşkın yazarın okuyucu ile buluşacağı 
Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet etti.

Açılışta konuşan MHP Kayseri Milletvekili 
Baki Ersoy da fuarda emeği geçenlere 
teşekkür etti. Önceki Dönem Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise dijital 

çağda olmamıza rağmen kitabın yerinin 
hâlâ önemli olduğunu ifade ederek bu 
önemli kültür hizmeti nedeniyle Başkan 
Büyükkılıç’a teşekkür etti. Vali Şehmus 
Günaydın da konuşmasında, bilgiye ulaş-
manın ülkemizin daha fazla üretmesi için 
önemli olduğunu dile getirerek, “Bu nedenle 

de okuma alışkanlığını çocuklarımıza 
kazandırmak için bu tür organizasyonları 
çok önemsiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından 3. Kayseri Kitap 
Fuarı dualarla açıldı. Katılımcılar milyonlarca 
kitaba ev sahipliği yapan fuarı gezdiler.

11-20 Ekim tarihleri arasında Kayseri Dünya 
Ticaret Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan 
Kayseri Kitap Fuarı, bu yıl da birbirinden 
ünlü yazarları Kayseri’de buluşturdu. 700 
binin üzerinde bir katılımın gerçekleştiği 
Fuar’a Türkiye’nin birbirinden önemli 
yazarları ve düşünce adamları katıldı.

2. YAMAN DEDE ŞİİR YARIŞMASI Geçen 
yıl Develili Aşık Seyrani adına birincisi 
düzenlenen şiir yarışması bu yıl ikincisini 
de tamamladı. 2. Şiir Yarışması şehrimizin 
son dönem önemli simalarından Yaman 
Dede adına düzenlendi.

Son katılım tarihi olan 23 Ağustos’tan 
sonra, gelen şiirler titizlikle değerlendirildi. 
Yarışmanın seçici kurulunda, Prof. Dr. 
Nurullah Genç, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. 
Dr. Ziya Avşar, Dr. Celal Fedai, şair Yavuz 
Bülent Bakiler, Hayati İnanç, şair Ali Ayçil, 
şair Muhsin İlyas Subaşı ve Salih Özgöncü 
yer aldı. Değerlendirme toplantısında bir 
araya gelen jüri üyeleri yaptıkları puanlama 
sonucunda dereceye girenleri açıkladı. Buna 
göre; “Varlığın Puslu Aynası” adlı şiiri ile 
Talat Ülker birinci, “Yadigar” adlı şiiriyle 
İbrahim Yavuz Zarifoğlu ikinci, “Bülbülün 
Nidası” adlı şiiriyle Nuray Alper üçüncü oldu. 

“Acının Nasırlı Yüzü” adlı şiiriyle Züleyha 
Bilgiç 1. mansiyon, “Yalnız Anka” adlı şii-
riyle Nevzat Konşer 2. mansiyon, “Güzel 
Değil Rüyalar” şiiriyle Adnan Büyükbaş 3. 
mansiyonu kazandı.

DURAKTA MATEMATİK Büyükşehir Bele-
diyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile Durakta Matematik projesi Kayseri’de 
hayata geçirildi. Öğrenciler ve yetişkinler 
otobüs ve raylı sistem duraklarında boş 
zamanlarını matematikle değerlendire-
bilecekler.

Matematiğin kolayca öğrenilebilmesi için 
karikatürlü ve resimli görseller Büyükşehir 
Belediyesi tarafından otobüs durakları 
ve raylı sistem duraklarına asıldı. Çeşitli 
matematik işlemlerinin yer aldığı afişler, 
matematiği öğretmenin yanı sıra sevdir-
meyi de sağlayacak.

Durakta Matematik projesi ile belediye 
otobüsü ve raylı sistem araçları gelinceye 
kadar geçen boş zamanlar artık matematikle 
değerlendirilecek.
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Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, Kayseri Bilim 
Merkezi’nde bulunan TÜBİTAK’ın 150 deney 
düzeneği ve özel tasarım galerileriyle yeni 
bilimsel alanlar oluşturulduğu da ifade etti. 

“Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 
Yamula bölgesindeki kazı çalışmalarında 
7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen dünya 
doğa tarihinin en önemli fosillerine ulaşıldı. 
Dünyanın dikkatini çeken bu fosiller Kayseri 
Bilim Merkezi’nde kurulan laboratuvarda 
sergilenmeye hazır hâle getirildi ve 7 aydır 
halkımızın ilgi ve beğenisine sunuluyor. 
Bilimi sevdirmek ve bilime olan ilgiyi 
artırmak için Büyükşehir Belediyesinin 
yapmış olduğu bir başka çalışma ise Bilim 

Akademisi. Bilim Akademisi; Öğretmen 
Akademileri, lise grupları için Astronomi, 
Robotik, Kimya ve Biyoloji Akademileri, 
ilk ve ortaokullar için de Fen Okulları adı 
altında çalışmalar düzenleyecek. İlkokuldan 
lise son sınıfa kadar ve dahası öğretmenlere 
kadar planlamalar hazır durumda. 2’şer 

aylık periyodlarda eğitim anlamında her 
kesimin bilimsel çalışmalardan faydalan-
masını amaçlıyoruz.”

“Küresel liderliğin yolu bilimden geçiyor”

TÜBİTEM 2019’a katılan TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal da, ülkelerin güçlü 
olmasının yolunun bilimden geçtiğini 
belirtti. Bilime yönelik farkındalığı artırmak 
için gayret ettiklerini ifade eden Prof. Dr. 
Mandal, “Bölgesel ve küresel lider olmak 

istiyorsak ürettiğimiz bilginin etki değerinin 
yüksek olması lazım. Bunun için nitelikli 
bilginin üretilmesi ve nitelikli insan kay-
nağının geliştirilmesi gerekiyor. Bunun 
da bilim ve teknoloji farkındalığı olmadan 
olmayacağını biliyoruz. Bilim toplum 
faaliyetlerine ne kadar doğru ve anlamlı 

yatırım yaparsak gelecekteki hedeflerimize 
ulaşma noktasında da başarılı oluruz.” dedi.

TÜBİTEM Konferansı, açılış konuşmalarının 
ardından bilim merkezleri ve okul dışı 
öğrenmeyi ele alan oturumlarla devam etti. 
Konferansa belediye başkanları, rektörler, 
akademisyenler, bürokratlar, farklı şehir-
lerdeki bilim merkezlerinin yöneticileri ve 
eğitimciler katıldı. Konferans çerçevesinde 
bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi alanları 
da oluşturuldu.

SUVEYDA’NIN SETİNDE Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
ünlü yönetmen Mesut Uçakan’ın Tomarza’da 
çekimlerini sürdürdüğü “Suveyda” isimli 
sinema filminin setini ziyaret etti. Başkan 
Büyükkılıç, Uçakan ve filmin oyuncularıyla 

sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, Suveyda adlı filmin setini 
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin 
ile birlikte ziyaret etti. Yönetmen Mesut 
Uçakan ile film üzerine sohbet eden Başkan 

Büyükkılıç, bir ara yönetmen koltuğuna da 
oturdu ve çekimleri takip etti.

11 yaşındaki Hadim isimli karakterin hafız 
olma mücadelesini konu olan filmin oyun-
cularıyla da sohbet eden Başkan Memduh 
Büyükkılıç, set çalışanlarına kolaylıklar diledi.

TÜBİTEM 2019 KONFERANSI Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri 
(TÜBİTEM) konferansı bu yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 
ev sahipliğinde yapıldı. Konferansa iştirak eden Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, Türkiye’nin fiziki alt 
yapısı en mükemmel illerinden birisi olan Kayseri’nin bilimsel 
alt yapısını da mükemmel hâle getirmek için çalıştıklarını söyledi.

TÜBİTEM Konferansı bu yıl Bilim Merkezleri ve Okul Dışı Öğrenme 
temasıyla başladı. İki gün süren konferansın açılışı Kadir Has 
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansın açılışında 
Kayseri’nin bilime en yatkın şehirlerden biri olduğu belirtildi. 
Kayseri Bilim Merkezi’nin şehre katkısına dikkat çekildi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin TÜBİTAK ile birlikte şehrimize kazandırdığı Bilim 
Merkezi’nin henüz 4 yılını dahi doldurmadan 400 bin ziyaretçiye 
ulaştığı da ifade edildi.

Bilim merkezlerini en işlevsel kullanan ve en çok ziyaretçiyi 
ağırlayan illerin başında Kayseri geliyor. Düzenli olarak gerçekleş-
tirilen bilim kampları, yaz kampları, sömestr kampları, astronomi 
kampları, hafta sonu atölyeleri, okul grupları atölyeleri, Canlılar 
Dünyasına Yolculuk atölyeleri, Robotik Kampı ve Doğa Bilimleri 
Kampı gibi etkinliklerle ziyaretçi sayısı sürekli artıyor. Kayseri 
Bilim Merkezi’nde 2019 yılının başından itibaren farklı bilim 
dallarını kapsayan 265 atölye çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 bin 
500 öğrenciye ulaşıldı. 32 aylık dönemde ise bu sayı 9 bini buldu. 
Ayrıca 27-28-29 Eylül tarihlerinde, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 
bilim şenliklerinde yaklaşık 80 bin kişi ağırlandı. Bu şenliklere 
okullar büyük ilgi gösterdi. Atölye çalışmaları, bilim kampları 
ve bilim şenliğinin yanı sıra okul gezileri, zaman zaman bilimsel 
sahne gösterileri, öğretmen eğitimleri, güneş enerjili araç yarışı 
gibi etkinliklerle bilime ilgiyi daha da artırma adına çalışıldı.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN BİLİM ŞENLİĞİ Kayseri 
Bilim Merkezi tarafından, Kayseri Bilim 
Şenliği’nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. 
27-29 Eylül tarihleri arasında yapılan Bilim 
Şenliği’nin açılışına Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. 
Başkan Büyükkılıç, araştırmacı ve müte-
şebbis gençler için Bilim Akademisi ve 
Çocuk Üniversitesi projelerini de hayata 
geçireceklerini söyledi.

Kayseri Bilim Merkezi önünde bu yıl dör-
düncüsü yapılan Kayseri Bilim Şenliği’ne 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı 
Hüseyin Karameşe, Kocasinan Belediye 
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli 
Eğitim Müdür Vekili Şahin Kanat, bürok-
ratlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bilim Şenliği’nin açılışında yaptığı konuş-
mada ülkemizin geleceğini aydınlatacak 
gençlerin yetişmesi için bilimi sevdirecek 
etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘İnsanın 
yaratılmışların en şereflisi olduğu anlayışıyla 

yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri, 
dünyadaki herkes için mutluluk, huzur, 
refah kaynağı hâline dönüşür.’ diyor. İşte bu 
amaca hizmet edenlerin sayısının artması 
ve daha çok bilim insanının yetişmesi için 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi. 
Geleceğimiz olan çocukların bilimi sevme-
sini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren 
Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Büyükşehir Belediyemiz bilim meraklıları 
için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 
Bilim Akademisi adını verdiğimiz bu proje 
çerçevesinde Öğretmen Akademileri, lise 
grupları için Astronomi, Robotik, Kimya 
ve Biyoloji Akademileri, ilk ve ortaokullar 
için de Fen Okulları adı altında çalışmalar 
düzenleyeceğiz. İlkokuldan lise son sınıfa 
kadar ve dahası öğretmenlerimize kadar 
gerekli planlamayı yaparak bilime olan ilgiyi 
daha da artıracağız. Bir sonraki adımımız da 
inşallah Çocuk Üniversitesi olacak. Bu çalış-
malarda bizlerden desteğini esirgemeyen 
Milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum. 
Bu arada bir süre önce hayırseverimiz 
Murat Kantarcı ile Kayseri’ye ikinci bilim 
sanat merkezinin yapılması için protokol 
imzaladık. Kayseri’mizin araştırmacı ve 
müteşebbis ruhu içindeki gençlerimize 
fırsat verecek eğitim imkânını sağlamaya 
çalışıyoruz.”

Kuran-ı Kerim’de “Bilenle bilmeyen bir 
olmaz” ayetinin bulunduğunu ve yüce 
kitabımızın ilk emrinin “oku” olduğunu 
ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu öğreti 
ışığında çalıştıklarını kaydetti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Büyükkılıç daha sonra 
şenlik alanında kamu kurum ve kuruluş-
ları ile okullar tarafından açılan bilimsel 
stantları gezdi.

29 Eylül’e kadar açık kalan Bilim Şenli-
ği’nde 100’e yakın stant yer aldı. Şenlik 
10.00-16.00 saatleri arasında devam etti.

KAYMEK’TEN EĞİTİM SEMİNERİ Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 
KAYMEK, eğitim seminerlerine devam 
ediyor. Hunat Kültür Merkezi’nde, KAYMEK 
İletişim Eğitmeni Özden Algan tarafından 
kişisel eğitim semineri verildi.

Seminerde iletişimin önemi vurgulandı 
ve sağlıklı iletişimin yolları hakkında 

açıklamalarda bulunuldu. KAYMEK İle-
tişim Eğitmeni Özden Algan, iletişiminin 
duygu, düşünce ya da bilgilerin başkalarına 
anlatılması olduğunu belirtti.

Aile içindeki iletişim, sosyal hayattaki 
iletişim ve iş hayatındaki iletişimle ilgili 
bilgiler veren Özden Algan, aile içi iletişim 
ve sosyal hayatın iletişiminde bazı kriterleri 
insanların kendilerinin koyabileceğini; 
ancak iş hayatındaki iletişimin daha farklı 
olduğunu söyledi.
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