


ŞEHİR KÜLTÜR SANAT
2020 SAYI: 35 (Temmuz-Ağustos)
Ücretsizdir
Yerel Süreli Yayın
ISSN: 2548-0081
E-ISSN: 2564-7113

İMTİYAZ SAHİBİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hüseyin BEYHAN

GENEL YAYIN DANIŞMANI
Yusuf YERLİ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Dursun ÇİÇEK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Salih ÖZGÖNCÜ

YAYIN KURULU
Ahmet Selman AKYURT
Prof. Dr. Celalettin ÇELİK
Dursun ÇİÇEK
Fehmi GÜNDÜZ
Dr. Faruk KARAARSLAN

Erkan KÜP
Ayşe ÖNDER
Salih ÖZGÖNCÜ
Gürcan SENEM
Yusuf YERLİ

FOTOĞRAF KURULU
Dursun ÇİÇEK
Ali SARAÇOĞLU
Abdullah KOÇ

Faik ÇİFTÇİ
Fatih S. Mehmet ÇOLAK

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Ahmet Deniz DOĞAN

GÖRSEL YÖNETMEN
Ali SARAÇOĞLU

REDAKSİYON
Rumeysa ERSÖZLÜ

KAPAK FOTOĞRAFI
Adem EROĞLU

KAPAK TASARIMI
Ali SARAÇOĞLU

İLETİŞİM
Milli Mücadele Müzesi 
Tacettin Veli Mah. İnönü Bulvarı No.72
38050 Melikgazi / KAYSERİ
t: (0352) 220 70 50 - 90
sehir38@kayseri.bel.tr
www.kayseribusam.com

YAPIM

Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi
Sümer Hukuk Plaza A-Blok No: 8 Kat: 10/55
Kocasinan - Kayseri
t: +90 352 221 16 16
bilgi@bilgegrafik.com

TASARIM
Ahmet Deniz DOĞAN
Şerife BOZDAĞ

İLLÜSTRASYON
Şerife BOZDAĞ (sf. 6)

BASKI
M GRUP MATBAACILIK
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
8. Cadde No: 7 38070
Melikgazi-Kayseri

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf ve illüstrasyonların 
elektronik ortamlar da dahil olmak üzere çoğaltılma hakları yalnızca 
Kayseri Büyükşehir Belediyesine aittir. Yazılı izin olmadıkça makul 
alıntılar dışında bir kısmının ya da tamamının çoğaltılması yasaktır. 
Yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimiz TÜRDEB -Türkiye Dergiler Birliği üyesidir.



ba
şk
an

da
n.

..
Dr. Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Şehir’imizden Selamlar

İnsan tarihin şahididir. Hem içinde yaşar tarihin 
hem de içinden seyreder. Türkiye’de ve Dünya’da 
önemli olaylara şahitlik ediyoruz. Yakın dönemde 
şahitlik ettiğimiz en önemli olay ise şüphesiz 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete 
açılışıdır. Bize bu günleri gösteren Rabbimize hamd 
u senalar olsun. 

Kayseri bağlamında ise pandemi sürecine rağmen 
kültürel ve sanatsal etkinliklerimize ara vermeden 
devam ettik. Geleneksel hikâye 
yarışmamızı sonuçlandırdık. 
Koramaz Vadisi ile ilgili çalış-
malarımız, Kayseri Mutfağı 
eksenli çalışma ve yayınlarımız, 
Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 
Çanakkale-15 Temmuz Ruhu 
isimli sergimiz ve 15 Temmuz ile 
ilgili konferans, açılış ve etkinlik-
lerimiz bu süreçte zikretmemiz 
gereken diğer etkinliklerimizden 
bazıları. 

Kayseri Kalemizin içerisine 
yaptığımız Kayseri Müzesi Pro-
jemiz, Tarihi Kentler Birliği Müze 
Özendirme Yarışması’nda ödüle 
layık görüldü. Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her 
yıl seçilen ve Türkiye Mimarlık Yıllığı’nda yer almaya 
hak kazanan 40 prestijli proje arasında Kayseri Kalesi 
ve Müzesi de yer aldı. Buradaki Sanatçılar Sokağımız 
da faaliyetlerine yeniden başladı. Diğer taraftan 
bölgemizde yapılan tarihî kazı ve araştırmalara 
desteğimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin ve Anadolu 
hafızasının en önemli merkezlerinden birisi olan 
Yamula Baraj Gölü bölgesindeki çalışmalar Bele-
diyemizin desteğiyle yeni bulgularla devam ediyor. 

Şüphesiz bu süreçte en önemli etkinliklerimizden 
biri de kütüphanelerimiz bünyesinde çocuklarımıza 
yönelik oluşturduğumuz yeni bölümlerdir.  Beyazşehir 
Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, 
Argıncık Semt Kütüphanesi’nde çocuklarımıza özel 
her türlü detayı düşünerek yeni bölümler oluşturduk. 
Her şey geleceğimiz çocuklar için…

Şehir dergimiz de 35. sayısı ile masalarınızda. 
Yine birbirinden özel dosyalarımız ve yazılarımızla 
huzurlarınızdayız. Bu sayıya büyük velimiz Hacı 
Bayram Veli’nin Kayseri ile irtibatını yazan Abdullah 
Ayata’nın yazısı ile başlıyoruz. Şehrimizin en önemli 
mekânlarından biri olan Bünyan ve çevresini ise S. 
Burhanettin Akbaş’ın kaleminden okuyacaksınız. 
Remzi Kılıç hocamız Millî Mücadelemizin sembol 
isimlerinden biri olan Gizik Duran’ın hikâyesini yazdı. 

İlgiyle okuyacağınızı tahmin 
ediyorum.

Atabey Kılıç Hocam Kayse-
ri’nin tarihi ve hafızasına önemli 
katkılar vermeye devam ediyor. 
Belediyemizce yayımlanan Baş-
katib-zade Ragıb Bey’in Muhtasar 
Mecmuası’nı kültürümüze kazan-
dıran Atabey Kılıç, bu sayımızda 
Çukurlu Anesti Hanım'ın İslâm’la 
müşerref oluşuna dâir yazısı 
ile yine belgesel niteliğinde bir 
katkıda bulunuyor. Halit Erki-
letlioğlu ise şehir tarihimizin 
önemli unsurlarından biri olan 
Fayton ile ilgili hatıralarını yazmış. 

Ahmet Sıvacı’nın fotoğrafları eşliğinde okuyacaksınız. 
Bu sayımızın en önemli yazılarından biri de değerli 

hocamız Levent Değirmencioğlu tarafından kaleme 
alındı. Kayseri’de Göçmen Müzisyenler şehir kültü-
rümüz açısından önemli bir yazı. İlginizi çekeceğini 
umuyorum. Bu anlamda Nilüfer Peker hocamızın 
Mavrucandere ile ilgili yazısı da şehrimiz coğrafyası 
bakımından belgesel mahiyetinde bir yazı olmuş.

Osman Eravşar’ın Johannes Heinrich Mor-
dtmann’ın Kayseri Gezisi yazısı, Hamdi Oktay’ın 
Etnoğrafya Müzesi yazısı, Mehmet Çayırdağ’ın 
Mehmet Çalık ve Mustafa İbakorkmaz’ın Halk 
Ticarethanesi yazıları diğer dosyalarımız. Hikâye 
Yarışması, Kitabiyat, Kayseri Mutfağı ve Kültür 
Haberleri bölümlerimiz de yine dopdolu. Bir sonraki 
sayımızda buluşmak dileğiyle hepinize kitap ve dergi 
dolu günler diliyorum…

▲ F: Veli Dölek - Kapuzbaşı Şelalesi
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Kayseri’de Olgunlaşan Allah Dostu - Hacı Bayram-ı Veli
Abdullah Ayata


HACI BAYRAM-I VELİ

Abdullah Ayata

Kayseri’de Olgunlaşan Allah Dostu

A sıl adı Numan bin Ahmet olan Hacı Bayram 1352 yılında Ankara’nın Çubuk Çayı 
kenarındaki Zülfadl (Solfasol) köyünde dünyaya geldi. Babası Ahmet, rızkını 

toprakla uğraşarak, çiftçilikle sağlamaya çalışan tok gönüllü bir insandı. Çocukluk 
yıllarında tarlalarda babasına yardım eden Numan’ın gözü hep okuyup ilim tahsil 
etmektedir. Oğlunun bu durumunu gören babası onu Ankara’da bir medreseye verir. 
Uzun süre çeşitli hocalardan, müderrislerden ders alan Numan bununla yetinmez. 
Safavi tarikatı büyüklerinden Hoca Alâeddin Ali Erdebili’nin talebelerinin öğrencisi 
olur. İlmini daha da artırmak için Bursa’ya gidip, dinî bilgilerinin yanı sıra başta 
toplum bilimi olmak üzere çeşitli dersler alarak memleketine döner. Orada çeşitli 
medreselerde dersler vermeye başlar.

Önceleri Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının etkisinde kalmışsa da kendine özgü 
bir yol çizmeye başlar. Onun söz ve söylemleri kısa zamanda çevresinde etkisini gös-
tererek Anadolu’ya yayılmaya, izlediği yol toplumun birçok kesiminden taraftarlar 
bulmaya başlar. Ününü duyan herkes kendisini merak etmektedir. Bu durumu merak 
eden Şeyh Hamidüddin (Somuncu Baba), Numan’ı Kayseri’ye davet eder. Bu genç ilim 
adamını Kayseri’de sevgi ve şefkatle karşılar. İlmini ve davranışlarını takdir ederek 
postunun yanında yer verir. Bu ziyaret kurban bayramı zamanına denk geldiği için 
şeyhi ona Bayram adını verir “Senin gelişinle birlikte iki bayramı bir arada kutluyoruz.” 
diyerek iltifat eder. Bir süre de burada kendisini geliştirmeye çalışır. Şeyhi hacca gidince 
tarikat geleneklerine göre onun yerine vekâlet etmeye başlar. Burada “Bayramilik” 
denilen kendi tarikatının ilk ögelerini oluşturmaya başlar. Belirli bir zamandan sonra 
Kayseri’deki gönül dostlarıyla vedalaşarak memleketine döner.
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Kendi dergâhını kurup, etrafın-
daki insanlara ders vermeye başlayan 
Hacı Bayram’ın ünü tez zamanda tüm 
Anadolu’da yayılır. Bu durum zamanın 
Osmanlı Padişahı Sultan Murat Han 
tarafından da takip edilmektedir. Lakin 
Padişah, çevresinde kalabalık bir mürit 
topluluğunun oluşması gibi sebeplerden 
dolayı bu Anadolu dervişini tehlikeli 

bularak başkent Edirne’ye getirilme-
sini emreder. Askerler Hacı Bayram-ı 
Veli’yi apar topar Edirne’ye Padişah’ın 
huzuruna götürürler. Önceleri hakkında 
söylenilenlerden, yaptığı söylemlerden 
dolayı kendisine ön yargılı olarak dav-
ranan Sultan Murat Han, karşısındaki 
dervişin bilgisinin derinliği, yüreğinin 
duruluğunu görünce tüm kuşkularından 

arınır. Hacı Bayram’ı sarayında konuk 
ederek onun ilminden yararlanmak 
ister. Önceleri yapmış olduğu kaba 
davranışları affettirmek için onu iltifat 
ve hediyelere boğmak ister. Hacı Bayram 
kendisine sunulan hediyeleri “Sultanım 
bizim dünya malında gözümüz yoktur. 
Siz onları ihtiyaç sahiplerine veriniz” 
diyerek nazikçe reddeder. Padişah ise 

oldukça ısrarlıdır. Bunun üzerine “İlle de 
bizleri taltif etmek istiyorsanız, talebe-
lerimi vergi ve askerlikten muaf tutunuz. 
Memleketimize ilim yoluyla rahat hizmet 
etsinler.” ricasında bulunur. Onun bu 
dileği Padişah tarafında sevinçle kabul 
edilir. Artık sarayda misafirliği başlamıştır. 
Gündüzleri Edirne camilerinde halka vaaz 
veren Hacı Bayram kısa zamanda şehrin 

sevilen, aranan, saygın bir zatı hâline 
gelmiştir. Akşamları ise sarayda Padişah 
ve yakınlarıyla sohbetleri gecelerin geç 
saatlerine kadar sürmektedir. Sultan 
Murat Han onu sürekli olarak yanında 
bulundurup görüşlerinden yararlanmak 
niyetindedir.

Yine böyle bir gece sohbetinde baş 
başa iken Sultan, “Size bir hususu danış-
mak istiyorum” deyince, Hacı Bayram, 

“Buyurun Hünkârım” karşılığını verir.
“Allah’ın izni, evliyanın himmet ve 

bereketi ile İstanbul’u almak istiyorum. 
Bildiğiniz gibi rahmetli dedem Yıldırım 
Beyazıt da bu işe girişti. Lakin kesin bir 
sonuca ulaşılamadı. Sevgili Peygamberi-
mizin de medhettiği İstanbul bize lazım. 
Bunun için himmet ve yardımınızı bekli-
yorum.” diyerek gönlünden geçeni açıklar. 
Padişah bu sözlerini söylerken derin bir 
tefekküre dalmış olan Hacı Bayram-ı Veli 
sakin ve net sözcüklerle, “Hünkârım, bu 
şehrin alınışı ne size ne de bize nasip 
olacak” der ve o anda yanlarındaki beşikte 
yatmakta olan Padişah’ın oğlu küçük 
şehzade İkinci Mehmet’i (Fatih Sultan 
Mehmet) göstererek “Yavrunuz Mehmet 
ile bizim Köse Akşemseddin’e nasip olsa 

gerek.” sözleriyle görüşünü bildirir. Bu 
sözleri dikkatle dinleyen Padişah çok 
memnun olmuştur. Kundaktaki oğluna 
artık daha başka bir gözle bakmaktadır. 
İleriki yıllarda, Hacı Bayram’ın talebesi 
Akşemseddin İkinci Mehmet’in hocası 
olur. İstanbul o dönemde fethedilir. İkinci 
Mehmet böylece Fatih unvanını alarak 
tarihe geçer. Hacı Bayram-ı Veli’nin 
tahmini de gerçekleşmiş olur.

Her ne kadar Murat Han Hacı Bayram’ı 
sarayda tutmak istese de onun gönlü 
hep talebelerinin yanındaydı. Ankara’ya 
dönüp onlara ders verme, sürekli olarak 
dergâhında kalma isteğini uygun bir 
zamanda Padişah’tan ısrarlı şekilde rica 
etti. Onun bu durumunu gören Sultan 
isteğini reddetmedi. Ama gitmeden önce 
kendisine nasihatte bulunmasını istedi. 
O Padişah’a,

“Teban içinde herkesin yerini tanı. 
İleri gelenlere ikramda bulun. İlim sahip-
lerine hürmet et. Yaşlılara saygı göster, 
gençlere sevgi. Halka yaklaş, fasıklardan 
uzaklaş. İyilerle düşüp kalk. Hiç kimseyi 
küçümseyip hafife alma. İnsanlığında 
kusur etme. Sırrını kimseye açma, cimri 
ve alçak insanlarla ahbaplık etme. Kötü 
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bildiğin şeylere itibar etme. Bir toplantıda 
sana karşı muhalefet edenlere ön yargılı 
olma, fikirlerini açıkça söylemelerine fırsat 
tanı. Seni ziyarete gelenlerin ilminden 
yararlanmasını sağla. Halka yumuşak 
ve tatlı dille muamele et. Kimseye karşı 
bıkkınlık gösterme, onlardan biriymiş-
sin gibi davran…” benzeri nasihatlerde 
bulundu.

Ankara’ya döndüğünde kendisini 
kalabalık bir halk topluluğu karşıladı. 
Ona sevgi ve saygısını göstermek iste-

yenlerle meydanlar doldu. Bu kadar ilgiyi 
beklemiyordu, şaşırmıştı. Dergâhını açıp 
talebelerine ders vermeye başlayınca 
yoğunluktan başını alamaz, asıl işine 
bakamaz hâle geldi. Dergâhına gelip talebe 
olmak için yarışanların çoğunluğunun 
gerçek maksadının vergi ve askerlikten 
kurtulmak olduğunu anlayınca bu duruma 
bir çözüm getirmek istedi. İyice düşün-
dükten sonra Kanlı Göl denilen muhite 
büyük bir çadır kurdurup müritlerinin 
tamamının orada toplanmasını istedi. 

Ertesi gün alanı talebeler, yaşlı, genç, 
kadın, erkek birçok insan doldurdu. 
Hacı Bayram-ı Veli elinde keskin bir 
bıçakla çadırın kapısına gelip bir süre 
etrafa göz gezdirdikten sonra; “Mürit-
lerim, talebelerim bugün burada, bu 
çadırın içerisinde birinizi kurban etmem 
gerekecek. İçinizde gönüllü olarak Hak 
yolunda kurban olmak isteyen var mı?” 
diye sordu. Bu sözler üzerine insanlar 
oldukları yerde donup kaldılar. Korkula-
rından birbirlerine dahi bakamıyorlardı. 
O, isteğini bir defa daha tekrarladı. Bir 
süre sonra kalabalığı yararak çadıra doğru 
yönelen genç bir kadın ve yanında aynı 
yaşlarda bir erkek yanına gelip gönüllü 
kurban olabileceklerini söylediler. Bu 
evli çifti çadırın içine alan Hacı Bayram, 
çadırın bir köşesine önceden gizlediği 
koyunu keserek kanının çadırın kena-
rından dışarı çıkmasını sağladı. Durumu 
gören meydandaki kalabalık birbirlerini 
ezercesine kaçarak meydanı boşalttılar. 
Hacı Bayram çadırdan dışarı çıktığında 
ortalıkta kimse kalmamıştı. Çadıra girme 
cesareti ve dürüstlüğü gösteren karı 

kocayı göstererek “İşte benim iki tane 
talebem varmış. Geriye kalanların tamamı 
vergi de verecek, askere de gidecekler.” 
diyerek kararını bildirdi.

Hacı Bayram-ı Veli her şeyden önce 
ilim ve tasavvufu birleştirmeyi başarmış 
bir sufidir. İslamiyet’i ilmî açıdan ele alarak 
iyice anlamış, meşakkatli bir öğrenim 
hayatından olgunluğa erişince kendisi 
öğrencilerini yetiştirmeye başlamıştır. 
Böylece tasavvuf hayatına adımını atmış-
tır. Talebeleri arasında okuma yazma 
bilmeyenler olduğu gibi, çeşitli meslek 
gruplarından insanlar da bulunmak-
taydı. Başta Akşemseddin olmak üzere 
Germiyanoğlu Şeyhî, Eşrefoğlu Rumi, 
Ahmet Bican, Yazıcıoğlu Muhammed 
gibi ilim, bilim adamlarına da hocalık 
yapmıştır. Müritlerini sürekli olarak 
sanata yönlendirerek meslek sahibi 
olmalarını sağlamış, kendisi de toprakla 
uğraşıp çiftçilik yaparak hayatını idame 
ettirmiştir.

Orta Asya’dan gelen Türk göçerlerin 
yerleşik hayata geçmelerine yardımcı 
olmuş, Anadolu’da Türkçenin yayılması ve 

Türk kültürünün devamı, Türk birliğinin 
sağlanması için çalışmalarını sürdürmüş-
tür. Onun prensiplerinden olan, imece 
ve komşu yardımlaşması hâlâ birçok 
yerleşim yerinde uygulanmakta ve devam 
etmektedir. Zenginler ve esnaflardan 
toplanan bağış ve zekâtlarla yoksulları 
evlendirmiş, bunları fakir ve düşkünlere, 
kitap alamayan talebelere ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıttırmıştır. Tekkesinde 
sürekli olarak kazan kaynatılıp çorba 
dağıtılması, Orta Asya ve Hoca Ahmet 
Yesevi tasavvuf geleneğine dayanmaktadır. 
O çorbadan gece gündüz fakir, zengin, 
yolcu ayrımı yapılmadan herkes içer ve 
şükür duası ederdi.

O, Türkçe düşünmüş, Türkçe konuş-
muş, Türkçe yazmıştır. “Leme’at” ve 

“Gülşen-i Raz” gibi eserleri Türkçeleş-
tirmiş, halkın anlayacağı dilde Ahmet 
Yesevi geleneğine uygun şiirler yazmıştır. 
Arapça ve Farsça eserlerin oldukça revaçta 
olduğu o dönemlerde Türkçeyi tercih 
ederek elbette Anadolu’da dil birliğinin 
sağlanmasını amaçlamaktaydı. Bu sebep-
ten, kendinden sonra yetiştirmiş olduğu 

müritleri de Türkçe eserler vermişlerdir.

Hacı Bayram-ı Veli’den Bir 
Şiir Örneği

Bilmek istersen seni,
Can içinde ara canı,
Geç canından bul anı,
Sen seni bil, sen seni.

Kim bildi ef ’alini,
O bildi sıfatını,
Anda gördü zatını
Sen seni bil, sen seni.

Görünen sıfatındır,
O’nu gören zatındır,
Gayri ne hacetindir,
Sen seni bil, sen seni.

Kim ki hayrete vardı,
Nura Müstağrak oldu,
Tevhid-i zatı buldu,
Sen seni bil sen seni.

Bayram özünü bildi,
Bileni anda buldu,
Bulan ol kendi oldu,
Sen seni bil, sen seni.

NASIHATLARINDAN BAZILARI
Hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri 

kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır.
Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok 

çalışın, boş gezen zengin bile olsa arkadaş-
ları şeytandır, kalpleri şeytan konağı olur.

Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz 
arkadaşlarınızın konuşmalarını, sırla-
rını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz 
sırlar size emanettir. Emanete hıyanet 
ise çirkin bir harekettir.

Nefsinizi daima kontrol altında 
tutunuz.

Allah’a isyan yolunda olan hiçbir 
kimseye yardım etmeyiniz.

1429 yılında memleketinde Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Ruhu şad olsun… �
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Mekân
Bünyan
Seyit Burhanettin Akbaş 


B ünyan ilçesi, Kayseri ilinin kuzey-
doğusunda yer alan, halıcılığı ile 

ünlü tarihî bir ilçemizdir. Bünyan’da 
yapılan arkeolojik çalışmalar Bünyan 
ilçesinin tarihî yönden oldukça gerilere 
gittiğini göstermektedir. Bünyan’ın 
Sultanhanı köyü civarında bulunan 
ateş sunağı, ilim adamları tarafından 
Tabal dönemi kalıntısı olarak kabul 
edilmektedir ki MÖ 1200’lü yıllara, yani 
Geç Hitit dönemine tekabül etmektedir. 
Bünyan Sümerbank Fabrikasının temel 
kazısında bulunan ve Abbasi dönemine 
ait olduğu anlaşılan paralar ise Roma 
döneminde bölgenin zaman zaman 
Abbasilerin eline geçtiğini göstermek-
tedir. Roma ve Bizans döneminde o 
zamanlar “Korama” adı verilen dağın 
çevresinde Karkama (bugünkü Gergeme 
köyü, sonradan Bünyan’ın Doğanlar 
Mahallesi’ni oluşturmaktadır) ve 
Sermousa (bugünkü Bünyan ilçesinde 
bilinen en eski yerleşim yeri) adında 
iki yerleşim yeri tespit edilmektedir.

Seyit Burhanettin Akbaş
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Bünyan’da Selçuklu döneminin izlerini 
gösteren önemli tarihî yapılar mevcuttur. 
Bünyan’ın Sultanhanı köyünde bulunan 
ve Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat 
zamanında 1232-1236 yılları arasında 
yapılan Sultan Hanı ile yine I. Alaaddin 
Keykubat dönemi eserlerinden olan ve 
avlu kısmı Atabey Celaleddin Karatay 
tarafından yaptırıldığı için onun adıyla 
anılan Karatay Kervansarayı ilçenin tarihî 
göç yolları üzerinde bulunduğunu gös-
termektedir. Bünyan’ın Türk hâkimiyeti 
dönemindeki tarihini aydınlatacak en 
önemli yapılardan biri M. 1333 yılında 
Uygur Türklerinden Tac-ı Kızıl oğlu 
Emir Zahireddin Mahmut tarafından 
yaptırılmış olan Bünyan Ulu Camii’dir. 
Bünyan’ın Samağar köyü de adını 1265-
1277 yılları arasında İlhanlı komutanı 

olarak Anadolu’ya gönderilmiş olan 
Samağar Noyan’dan almıştır.

Osmanlı kaynaklarına göre, Bünyan’a 
yerleşenler “taife-i yörükan” olarak 
adlandırılan Sarımsaklı Yörükleridir. 
Sarımsaklı Yörüklerinin yerleşim yerleri, 
Kayseriyye sancağı Koramaz kazası, 
Canik sancağı Samsun kazası, Paşaeli 
sancağı Serez kazası olarak gösterilmiş-
tir. Bünyan ilçesi, 16. yüzyılda Koramaz 
nahiyesinin merkezi ve Sarımsaklı köyü 
olarak kayıtlara geçmiştir. 1500 yılında 
91 hanenin bulunduğu köyde 37 hane 
Müslüman ve 54 hane gayrimüslim vardır 
ve 21 kişi de vergi mükellefidir. Köyde 1 
imam, 1 âmâ, 1 zaviyedar, 1 pir-i fani ve 2 
de gaip bulunduğu kayıt altına alınmıştır. 
1500 yılı nüfusu 498 kişi tahmin edilir-
ken, 1520 yılında nüfusunun 578 olduğu 

edilince Hamid adı kaldırılarak Bünyan 
şeklinde söylenmeye başlanmıştır. Halk 
arasında adı “Hamidiye” şeklinde söylense 
de Bünyan’ın resmi olarak Hamidiye 
şeklinde bir adı olmamıştır.

Bünyanlılar, Milli Mücadele’ye özel-
likle “Kayseri İntikam Alayı” içerisinde 
yürüttükleri faaliyetle destek vermişlerdir. 
17 Ağustos 1920 tarihli Hakimiyet-i Milliye 
gazetesinin haberine göre; İncesu, Bünyan 
ve Develi’den gönüllülerle oluşturulan 
Kayseri İntikam Alayı’na bu ilçelerden 
birer bölük katılmıştır. Bu yapılanmaya 
Bünyan eşrafından zamanın ileri gelenleri 
de bizzat katılmışlardır. Belediye Başkanı 
Nail Ağa (Meram), Müftü Nuh Efendi 
(Özsoy), Hoca Tahsin, Abidin Ağa (Arar), 
Elbaşılı Karabey, Gergemeli Osman Ağa 
(Kaplan), Ethem Ağa (Oğuz) bunlar 
arasındadır. Kayseri’de Kuvayı Milliye 
Teşkilatı’nın önde gelen isimlerinden 
olan Bünyanlı Müderris Alim Efendi 
(Çınar), ilk Meclis-i Mebusan’a Kayseri 
milletvekili olarak seçilmiştir. Cumhuriyet 
yıllarında da Bünyanlıları TBMM çatısı 
altında görüyoruz. Reşit Turgut, Ziya 
Turgut, Sami Turan, Servet Hacıpaşaoğlu, 
M. Sedat Turan, Hasan Basri Üstünbaş, 
Nesrin Nas, Mustafa Duru, Fazıl Kahra-

hesaplanmaktadır. Köyde arpa, buğday 
ve bostan ürünlerinin ekimi yapılırken 
hayvancılık ve arıcılığın da iyi seviyede 
olduğu, ayrıca 2 bezirhane ve 4 tane de 
değirmenin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bünyan ilçesinin köylerinde büyük 
ölçüde Dulkadirli döneminde nüfus 
hareketlerinin olduğu ve köylere Maraş 
üzerinden gelen Dulkadirli Türkmen-
lerinin yerleştiği görülmektedir. 1511 
yılında Veziriazam Hadım Ali Paşa ile 
Şahkulu arasındaki savaş Sarımsaklı’da 
(Bünyan’da) geçmişti. Şahkulu, ani bir 
yarma harekâtına girişerek Hadım Ali 
Paşa’yı öldürmüştü. Bugün Bünyan ilçe 
mezarlığında bulunan ve kitabesinde 

“Süphanverdi bin Şahkulu” yazan mezar, 
ilçedeki en eski mezarlardan biridir ve 
bu tarihî olayın hatırasını yaşatmakta-

dır. Bünyan’daki tarihî konak Cebeci 
Baytaktarbaşısı Sarımsaklılı Serdengeçti 
Ahmet Ağa’nın oğlu Ömer Ağa tarafından 
1785 yılında yaptırılmıştır. İki katlı olan 
konağın alt bölümünde büyük bir ahır yer 
alırken, üst katta ise haremlik, selamlık 
ve misafirler için konaklama odaları 
yer almaktaydı. 1868 yılında Sarımsaklı 
köyü, Sivas ilinin Aziziye ilçesine bağlı 
bir nahiye merkezi ve aynı zamanda 
belediye olur.

1895 yılında Bünyan-ı Hamid ismiyle 
Sivas iline bağlı bir ilçe merkezi olan 
Bünyan, 1911 yılında Kayseri’ye bağlan-
mıştır. Bünyan; Arap dilinde yapı, bina 
anlamına gelen bir isim olup sultana 
bağlılığın bir göstergesi olarak önce 

“Bünyan-ı Hamid” (Hamid’in binaları) 
adını almış, 1908 yılında Meşrutiyet ilan 

▲ Ulu Camii
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man Bünyanlı milletvekilleridir.
1926 yılında Bünyan Halı İpliği Fabri-

kası kurulmuştur. 1928 yılında ise Bünyan 
Hidroelektrik Santrali hizmete girmiştir. 
Bünsa Döküm Fabrikası ise 1974 yılında 
halk ortaklığı kurulmuş bir tesis olarak 
hizmet vermeye başlamıştır. İlçenin 
Kayseri’ye olan uzaklığı 40 km’dir ve 
Kayseri-Sivas demiryolu da ilçenin Büyük 
Tuzhisar kasabasından geçmektedir. 35,52 
boylam ve 38,55 enlem üzerinde bulunan 
ilçe, 1920 rakımlı Koramaz dağının kuzey 
eteğinde, deniz seviyesinden 1348 m 
yükseklikteki bir mevkide kurulmuştur.

2017 yılında Bünyan nüfusu 27.045 
olarak açıklandı. Akmescit, Büyük Tuzhisar, 
Elbaşı, Güllüce, Karakaya, Koyunabdal, 
Yeni Süksün, Ağcalı, Akçatı, Asmakaya, 
Burhaniye, Dağardı, Ekinciler, Emirören, 

Girveli, Hazarşah, İğdecik, Kahveci, 
Karacaören, Karadayı, Karahıdır, Kar-
deşler, Köprübaşı, Kösehacılı, Musaşeyh, 
Samağır, Sıvgın, Sultanhanı, Topsöğüt, 
Yağmurbeyli ve Yünören olmak üzere 
ilçeye bağlı kasaba ve köyden dönüştürü-
len mahalleler bulunmaktadır. Bünyan’ın 
denizden yüksekliği 1250 metredir.

Bünyan, doğuyu batıya ve Akdeniz’i 
Karadeniz’e bağlayan önemli yolların 
kavşağındadır. Bünyan, Elbaşı Mahallesi 
sularını taşıyan Zamantı nehri ile Akdeniz 
havzasına, Sarımsaklı suyu ile Karadeniz 
havzasına su gönderen Türkiye’nin ender 
ilçelerinden biridir. İlçenin en önemli 
yükseltileri 1920 metre yüksekliğindeki 
Koramaz Dağı ile 1750 metre yükseklik-
teki Karakaya Dağı’dır. İlçedeki önemli 
düzlükler arasında Ekinciler Mahallesi ve 

Akmescit Mahallesi arasındaki Zamantı 
Ovası (Elbaşı Ovası da denir) ve Hazar-
şah ve Süksün mahalleleri arasındaki 
Akdölen Ovası (Uzunok Döleği) yer alır. 
İlçedeki en önemli göl Tuz Gölü’dür. 23 
km2lik bir alanı kaplayan göl, tektonik 
göllere güzel bir örnektir. Kapalı bir 
havzadır ve dışarıya akışı yoktur. Tuz 
Gölü’nün dışında Elbaşı Gölü (Sazlığı) 
ve Göztepe (Pınarbaşı) Göleti, önemli 
göller arasındadır. 

İlçede ekilebilir alanların %93’ü 
tarla olarak kullanılmaktadır ve buğday, 
arpa ve yulaf ağırlıklı olarak ekilmek-
tedir. Geri kalan %3.9’luk bölüm ise 
bağ bahçe işlerine ayrılmıştır. Otlak 
olarak ise arazinin %2.8’lik bir bölümü 
kullanılmaktadır. Bünyan’da iki büyük 
hayvancılık tesisinde 2 bin büyükbaş 

hayvan kapasitesi mevcuttur.
Bünyan’dan yetişmiş adı bilinen ilk 

şair, 16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen 
Koyun Abdal’dır. 19. yüzyılda yaşayan 
Aşık Sıtkî (Memiş Hoca), Bünyanlı Aşık 
Mustafa (1868-1941), Hamdi Üçok (1900-
1979), Behçet Kemal Çağlar (1908-1969), 
Aşık Harbi (Adnan Türköz) (1925-1982), 
Abdullah Akay (1930-…) ilçeden yetişmiş 
ünlü şairler arasındadır. Bünyan’da Yüzük 
Oyunu, Arap Oyunu, Deve Oyunu gibi 
geleneksel oyunlarımız halk kültüründe 
önem taşır. Bamsı Beyrek Hikâyesi gibi 
Oğuz Türklerinin destansı hikâyelerinin 
de anlatıldığı ilçede, halaylar da dikkati 
çeker. Bünyan Ağırlaması, Sıktırma Halayı, 
Omuz Halayı, Üç Ayak, Temir Ağa, Cirit 

Havası gibi halayların mevcut olduğu ilçe, 
bu yönüyle bir halay bölgesidir. İlçede 
söylenen türküler arasında en meşhurları 
Nevruz Gelin, Nar Ağacı, Kayalar, Ayşem, 
Kozalı Gelin, Çelebi, Ceviz Oynamaya 
Gelmiş gibi Adnan Türköz ve Zekeriya 
Bozdağ’ın derlediği türkülerdir. Bünyan 
yöresi, aynı zamanda ağıtların uzun hava 
şeklinde söylendiği bir bozlak yöresidir. 
Bünyan’da spor alanında yetişmiş en 
önemli kişi milli güreşçi Ziya Doğan 
olmuştur. Akdeniz Oyunları, Adriyatik 
Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarında 
birincilikleri bulunan Doğan, 1963 yılında 
ise Japonya’da yapılan dünya şampiyo-
nasında dünya üçüncüsü olmuştur.

SONUÇ YERINE ÖZETLE

 ⊲ Bünyan, Kayseri’nin en yakın iki 
ilçesinden biridir. Kayseri’ye uzaklığı 
40 km’dir.

 ⊲ Kayseri şehir merkezine her yirmi 
dakikada bir araç bulunmaktadır.

 ⊲ Bünyan ilçesi, Kayseri’nin doğalgaz 
kullanan ilçelerinden biridir. İlçede 
hava kirliliği yoktur.

 ⊲ Bünyan ilçesinin bütün altyapısı baştan 
sona yenilenmiştir. Musluklarından 
akan suyu içilebilen ilçelerden biridir.

 ⊲ Bünyan’da öğrenciler için yurt imkânı 
oldukça geniştir.

▲ Sarımsaklı Barajı

▲ Palas Tuzla Gölü

▲ Karatay Hanı
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 ⊲ Bünyan, Mimar Sinan’ın doğum yeri 
olan Ağırnas’a 15 km mesafededir.

 ⊲ Bünyan’da her yıl ocak ayı içerisinde 
Kış Yüzme Şenlikleri yapılır.

 ⊲ Bünyan Dostları Grubu, her yıl deği-
şik zamanlarda yürüyüş etkinlikleri 
düzenlemektedir.

 ⊲ Bünyan’da salı günleri geleneksel 
bir değer olan “Salı Pazarı” kurulur.

 ⊲ Bünyan ilçe merkezinde minyatür 
olarak yapılmış olan “Kız Kulesi” vardır.

 ⊲ Bünyan, Kayseri-Malatya ve Kayseri-Si-
vas anayollarının yol kavşağındadır.

 ⊲ Bünyan, başta içli köfte olmak üzere 
mantı çeşitleri, yağlama gibi önemli 
yöresel yemeklere sahiptir.

 ⊲ Bünyan’daki fırınlarda başta yöresel 
“etli ekmek” olmak üzere her türlü 
pide ve hamur işi üretilmektedir.

 ⊲ Bünyan, son yıllarda konutlaşma 
oranı en yüksek ilçelerden biri hâline 
gelmiştir.

 ⊲ Bünyan ilçe merkezinde Kapalı Spor 
Salonu ve tamamen çim kaplı futbol 
sahası ve yan sahalar mevcuttur.

 ⊲ Bünyan halkı misafirperverdir ve 
Anadolu insanının sıcakkanlı yapısının 
tipik bir örneğini sergilemektedirler. �

 ⊲ Bünyan, okullaşma oranı en yüksek 
ilçelerden biridir ve bu yönüyle tam 
bir eğitim merkezidir.

 ⊲ Bünyan ilçesi dünyaca ünlü el halı-
larıyla meşhurdur.

 ⊲ Bünyan, tarih ve kültür merkezidir. 
Karatay Hanı, Sultan Hanı, Bünyan 
Ulu Camii gibi önemli Selçuklu ve 
İlhanlı dönemi eserleri vardır.

 ⊲ Bünyan ilçe merkezinde Şeyh Halil 
Türbesi, Karakaya’da Seyyid Halil 
Türbesi, Musaşeyh köyünde Musa 
Şeyh Türbesi, Koyunabdal’da Koyun 
Abdal Türbesi, Samağır Mahallesi’nde 
Samağır Noyan (Abdurrahman Gazi) 
Türbesi önemli ziyaret yerleridir.

 ⊲ Bünyan Tuz Gölü, Sarımsaklı Barajı, 
Şahsenem Bağları, Elbaşı Gölü, Taçın 
Suyu önemli doğal güzellikler ara-
sındadır.

 ⊲ İlçe merkezinde Pınarbaşı ve Kayabaşı 
adı verilen mesire alanları mevcuttur. 
Bunlara ilaveten mahalle parklarına 
son yıllarda büyük önem verilmektedir.

 ⊲ İlçede yapılan birçok sosyal etkinlik 
arasında Atlı Okçuluk Şampiyonası’nın 
özel bir önemi vardır.

 ⊲ Bünyan, Türkiye’nin tahıl depola-
rından biridir.

 ⊲ Bünyan’da şifalı bir bitki olan Gila-
buru (Viburnum Opulus) yetiştirilir.

 ⊲ Kayabaşı Kayakenti’nin yakınlarında 
başlayan yürüyüş yollarında trekking 
yapılmaktadır.

 ⊲ Bünyan’da cumhuriyet tarihinin ilk 
elektrik santrallerinden biri bulun-
maktadır. (1926)

 ⊲ Bünyan ilçe merkezinden doğan 

Sarımsaklı Suyu ile Bünyan toprakla-
rından geçen Zamantı Nehri önemli 
akarsulardandır.

 ⊲ Bünyan’da aspir bitkisinin ekimi 
yapılır ve aspir yağı elde edilir.

 ⊲ Bünyan, 1895 yılında ilçe olmuştur 
ve 123 yıllık bir ilçedir.

 ⊲ Bünyan, 1868 yılında belediye olmuştur. 
Bünyan Belediyesi 150 yaşındadır.

 ⊲ Bünyan, Kayseri’nin en huzurlu 
ilçelerinden biridir.

 ⊲ Bünyan’dan milletvekilleri, devlet 
adamları, işadamları, bürokratlar, 

sanatçılar ve kültür adamları yetiş-
miştir.

 ⊲ Bünyan ilçe merkezinde Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine bağlı Bünyan 
Kadın ve Gençlik Merkezi bulun-
maktadır.

 ⊲ Bünyan’da bulunan BÜNSA AŞ bün-
yesinde Bünyan Kültür Köyü projesi 
önemli adımlar atarak ilerlemektedir.

 ⊲ Bünyan Fen Lisesi bünyesinde kapalı 
spor salonu ve yurt yapılmıştır.

 ⊲ Bünyan, Anadolu medeniyetinin 
önemli kentlerinden Kaniş-Karum’a 
sadece 20 km mesafededir.

Kaynaklar:
 ⊲ S. Burhanettin AKBAŞ, Bünyan ve 
Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve 
Etnografyası, Kayseri, 1994.

 ⊲ Hamdi ÜÇOK, Çağlayanlar Beldesi 
Bünyan, Kayseri, 1953.

 ⊲ Ramazan Tosun, Kayseri’de 
Ermeni Olayları, Kayseri, 1997.

 ⊲ Zübeyir Kars, Milli Mücadelede 
Kayseri, Ankara, 1993.

 ⊲ Bünyan Kültürü Dergisi Arşivi.

 ⊲ Bünyan Fen Lisesi Dergisi.

▲ Sultan Hanı

▲ Sultan Hanı
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Tarih
Millî Mücadele’de Gizik Duran ve Faaliyetleri
Prof. Dr. Remzi Kılıç


askerî önemi olan maden ürünleri İtilâf 
Devletleri’nin denetimine geçti. 6 Kasım 
1918’den itibaren Çanakkale ve İstanbul 
boğazları İtilâf Devletleri kuvvetlerince 
işgal edildi. Antlaşmanın 7. maddesine 
dayanarak İngilizler; Çanakkale, Musul, 
Batum, Antep, Konya, Maraş, Birecik, 
Samsun, Merzifon, Urfa ve Kars’ı işgal 
ettiler. Fransızlar da Trakya’daki demir-
yolunun önemli istasyonları ile Dörtyol, 
Mersin, Adana ile Afyon istasyonunu 
işgal ettiler.2

2 Adnan Sofuoğlu, “Mondros Mütarekesi 
Sonrası Türkiye’nin İşgaline Karşı Millî 
Direniş: Kuvâ-yı Milliye (1918-1921)”, 
Türkler, C. XV, Ankara, 2002, s. 618; Keskin, 
A.g.e., s. 43.

Millî Mücadele’de 
Gizik Duran 

ve Faaliyetleri
Prof. Dr. Remzi Kılıç

ERÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

hizmetlere Ermenileri tayin etmişti.6

Fransızlar ile Ermenilerin yoğun bir 
işbirliği içerisinde olduklarını görüyoruz. 
Nitekim Fransızlar, Ermeni gönüllü alayı 
ile birlikte 11 Aralık 1918’de Dörtyol’a 
girmişlerdir. Aynı kuvvetler 17 Aralık 
1918’de Mersin’i, 21 Aralık’ta Adana’yı 
ve 27 Aralık 1918 tarihinde de Pozantı’yı 
işgal ettiler. Bundan sonra ise bölgede, 
Fransız himayesinde Ermeni vahşetinin 
yaşanmasına şahit olundu. Bu işgaller 

6 Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fran-
sız Kamuoyu, Ankara, 1975, s. 123; Keskin ve 
Arkadaşları, A.g.e., s. 115.

Fransa, Rusya ve İtalya yaptıkları gizli 
antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni arala-
rında paylaştılar. Yani bir bakıma nüfuz 
bölgelerini teyit ettiler. Artık mütareke 
hükümleri galip devletlere bu nüfuz 
bölgelerini fiilen işgal etme fırsatı ver-
diği gibi, azınlıklara da harekete geçme 
imkânı sağlıyordu. Nitekim antlaşma 
kısa süre sonra uygulanmaya başlandı. 
İtilâf Devletleri Türk topraklarını fiilen 
işgal ederek parçalayacak girişimlerde 
bulunacaklardır.

Mondros Antlaşması’na uygun olarak 
Türk birlikleri cephelerden geri çekildi 
ve terhis edildiler. Osmanlı ordusunun 
mevcudu elli bin askere düşürüldü. Öte 
yandan devletin ulaşım ve haberleşmesi, 

I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI 
DURUM VE MILLÎ 
MÜCADELE’NIN BAŞLAMASI:

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devle-
ti’nin de içinde bulunduğu İttifak Devlet-
leri’nin mağlubiyeti ile sonuçlanmış, İtilâf 
Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 30 
Ekim 1918’de hükümleri son derece ağır 
olan Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. 
Bu mütareke ile Osmanlı Devleti hukuken 
olmasa bile fiilen sona ermiştir.1 Zaten 
savaş sırasında İtilâf Devletleri; İngiltere, 

1 Mustafa Keskin, Hindistan Müslümanla-
rı’nın Millî Mücadele’de Türkiye’ye Yardım-
ları (1919-1923), Kayseri, 1991, s. 42.

beş-altı bin Ermeni gönüllüsünden bir 
Ermeni alayı kurulmuştur. Fransızların 
böyle bir alay kurmalarındaki gayeleri; 

“Ermenileri Kilikya’nın kurtuluşuna iştirak 
ettirmek ve böylece onların millî emel-
lerinin gerçekleşmesi için yeni deliller 
ve destekler sağlamaktı.” Bu Ermeni 
gönüllüler, Fransız bayrağı altında ve 
Fransız üniformaları ile çarpışıyorlardı. 
Fakat Ermenilerin kendilerine ait özel 
bir bayrakları bulunuyordu. Fransa 
hükümeti, bu bölgenin idarî işleri ve polis, 
demiryolları, posta işleri vb. gibi önemli 

18 Kasım 1918’de Lord Kurzon Avam 
Kamerası’nda yaptığı konuşmada; “Kürt, 
Arap, Ermeni, Rum ve Yahudilerin 
Türk egemenliğinden kurtarılacağını” 
söylemektedir. Ayrıca mütarekenin 24. 
maddesi de Osmanlı Devleti üzerinde 
bir Ermeni Devleti kurulmasının yolunu 
açmaktaydı.3 Bu maddede; “Vilâyat-i 
Sitte’de karışıklık çıkması hâlinde bu 
vilayetlerin herhangi bir kısmının işgal 
hakkını İtilâf Devletleri muhafaza eder-
ler.”4 denilmekteydi.

Buna dayanarak, Güney ve Güneydoğu 
Anadolu, İngiliz, Fransız ve Ermeniler 
tarafından işgal edildi. İngilizler 8 Kasım 
1918’de Musul’a girerken, Fransızlar 
da 11 Kasım 1918’de İskenderun’u işgal 
ettiler. İngilizler Güney Cephesi’nde 
Türk kuvvetlerinin Pozantı’nın kuzeyine 
kadar çekilmelerini istediler. İstanbul 
hükümeti bunu kabul edince, Çukurova 
bölgesinde yaşayan Türk ahali haklı olarak 
tedirginlik duymaya başladı. Adanalılar 
ilgili makamlara protestolarını bildirip 
bölgenin Türk yurdunun bir parçası 
olduğunu ve koparılamayacağını savun-
dular. Fakat bu girişim İngiliz, Fransız 
ve Ermenileri durdurmaya yetmemiştir.5

Fransızlar bu bölgede başlattıkları 
işgaller sırasında Ermenilerden hem 
askerî hem de idarî bakımdan fayda-
lanmışlardır. Ermenilerin işgallerde yer 
almaları bölgedeki tepkilerin de artma-
sına sebep olacaktır. Fransız Genarali 
Gouraud’un emrindeki altı taburdan 
üçü Ermenilerden meydana gelmişti. 
Dünya’nın dört bir yanından koşup gelen 

3 Sofuoğlu, A.g.m., Türkler, C. XV, s. 619.
4 Sabahaddin Selek, Anadolu İhtilâli, İstanbul, 

1973, s. 45.
5 Mustafa Keskin, Abdukadir Yuvalı, Ayhan 

Öztürk, Mustafa Ekincikli, Türk İnkılâbı 
ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 1. Baskı, 
Kayseri, 1995, s. 115.

Kuvâ-yı Milliye nizami bir ordu değildi. Tümen, alay, tabur, 
bölük teşkilatları yoktu. İnsan kaynağı ise bazen dağda gezen 
eşkıya ve zeybekler, asker kaçakları, hapishaneden çıkarılan 
mahkûm ve zanlılar, bir nevi askere alma şeklinde köylerden 
toplanan kimseler, gerçekten millî ve vatanî duygularla, 
başka gaye gözetmeksizin mücadeleye katılan gönüllüler 
ve adamlarıyla birlikte müfreze oluşturularak mücadeleye 
katılan mülk sahipleri idi.
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karşısında İstanbul hükümeti bir şeyler 
yapamayınca, bölge halkı kendi imkân-
larıyla bu fiilî duruma karşı koymaya 
çalışacaklardır.7

Millî kuvvetleri teşkil edecek her fert 
Kur’an-ı Kerim’e el basarak mal ve can 
üzerine yemin ederdi. Ancak Kuvâ-yı 
Milliye nizami bir ordu değildi. Tümen, 
alay, tabur, bölük teşkilatları yoktu. İnsan 
kaynağı ise bazen dağda gezen eşkıya ve 
zeybekler, asker kaçakları, hapishaneden 
çıkarılan mahkûm ve zanlılar, bir nevi 
askere alma şeklinde köylerden topla-
nan kimseler, gerçekten millî ve vatanî 
duygularla, başka gaye gözetmeksizin 
mücadeleye katılan gönüllüler ve adam-
larıyla birlikte müfreze oluşturularak 
mücadeleye katılan mülk sahipleri idi.8

MILLÎ MÜCADELE’DE 
ADANA CEPHESI:

Adana ve çevresinin Fransızlara verile-
ceğine ilişkin haberler üzerine İstanbul’da 
bulunan Adana ileri gelenlerince 21 Aralık 
1918’de Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur. 
Bu cemiyet Adana ve havalisinde yapıla-
cak olan Fransız işgaline karşı durmak 
ve Toroslar sahasında kurulmak istenen 
Ermeni idaresine engel olmak gayesini 
taşıyordu.9 Yine 1918 yılı Aralık ayı son-
larında, Adana’da Fransız işgaline karşı 
bir de Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
kurulmuştu. Bu faaliyetlerin yanı sıra 
bölgede Fransız ve Ermeni birliklerine 
karşı fiilî direnişe de geçilmiştir.

Fransız işgali Adana cephesinde 
kuzeye doğru genişlemiş; Pozantı, Ceyhan, 
Kozan, Osmaniye bölgelerini de tama-
men içerisine almıştı. Fransız-Ermeni 
işgalinin başlamasıyla birlikte Adana ve 
havalisindeki halkın bir kısmı, bölgenin 
kuzeyine doğru, İç Anadolu’ya göç etmeye 

7 Keskin ve Arkadaşları, A.g.e., aynı yer.
8 Sofuoğlu, A.g.m., Türkler, C. XV, aynı yer.
9 İzzet Öztoprak, “Türkiye’nin İşgali ve 

Millî Direniş Hareketleri”, Türkler, C. XV, 
Ankara, 2002, s. 600.

başlamıştır. İşgali tâkiben Fransız yetkili-
leri isteklerini yerine getirmeyen mahallî 
ve mülkî idare âmirlerini görevden almış, 
yerlerine Fransız ve Ermeni idareciler 
atamışlardır.10

Fransızların Adana ve civarını sömür-
geleştirmek için başlattıkları işgal üzerine 
bölge halkı olayı protesto etmiştir. Fran-
sız idareci ve askerî yetkililerin Ermeni 
komitecilerine alet olması Ermenilere 
cesaret vermiş ve olayların tırmanmasına 
sebep olmuştur. Fransız işgalinden sonra 
bölgeye Ermeni göçü başlamış ve Ermeni 
idaresi kurulması yönünde faaliyetlere 
başlamışlardır. Fransız ve Ermenilerin 
yağmalama ve saldırı hareketlerine 
karşı bölgede teşkilatlanma başlamıştır. 
Çukurova’da ilk olarak Karaisalı’da teşkilat 
kurulmuş ve çete savaşı ile Fransızlara 
karşı mücadele başlatılmıştır. Bu müca-
deleyi yönlendirmek ve yönetmek üzere 
bölgeye askerî yetkililer gönderilmiştir.

10 Yaşar Akbıyık, “Millî Mücadele’de Güney 
Cephesi”, Türkler, C. XV, Ankara, 2002, s. 
816.

1 Kasım 1919’da Adana Cephesi 
Kuvâ-yı Milliye Komutanlığı’na atanan 
topçu Binbaşı Kemal Bey’in idareyi ele 
almasıyla Fransızlara karşı mücadele 
oldukça şiddetlenmiştir.

FRANSIZ IŞGALI, GELIŞEN 
ERMENI OLAYLARI VE 
KILIKYA KOMUTANLIĞI’NIN 
KURULMASI:

Anadolu’nun güney bölgesinin Fran-
sızlar tarafından işgal edilmesiyle bir-
likte, Kafkasya’dan ve Dünya’nın her 
tarafından yüz bin civarında Ermeni 
büyük Ermenistan kurmak hayali ile 
Adana bölgesine gelmişlerdi. Toplanan 
bu Ermeniler çifte tabanca taşıyorlar ve 
beyaz kalpak giyiyorlardı. Kendi kendilere 

“kamavor” fedâi diyorlardı. Fransızların 
işgal birliklerinin yanı sıra, Ermeni çete-
lerinin ise güney bölgelerinde; Antep’te 
2500, Maraş’ta 2000, Saimbeyli’de 
(Haçın) 1500, Urfa’da 1000, Zeytun’da 
(Süleymanlı) 500, Şar’da (Tufanbeyli) 
350, Kozan’da 300, Adana ve Mersin’de 
1000, Osmaniye, Bahçe ve Haruniye’de 
ise 1000 kadar olmak üzere toplam 10.150 
askeri bulunuyordu.11

Fransız işgali ile birlikte, bu durumdan 
rahatsız olan kişiler, işgal sahası olan 
Feke, Kozan, Haçın’dan kaçarak Develi’ye 
250-300 kişi kadar gelip sığınmışlardı. 
Gelenlerin çoğu Çukurova eşrafından 
tanınmış ve zengin kimselerdi.12

Mustafa Kemal Paşa tarafından özel 
bir görevle Develi’ye gelen ve Kozan 
Heyeti ile görüşen Kılıç Ali; Kozanlılara, 
Sivas’a giderek Mustafa Kemal Paşa ile 
görüşmelerini söylemişti. Üç kişilik 
Kozan Heyeti, işgal kuvvetlerine karşı 
Aydınlı aşiretinin 5000 kişi kadar silahlı 
kuvvet çıkarabileceğini söylediler.13 

11 Saral, A.g.e., C. IV, s. 47.
12 Mehmet Özdemir, Millî Mücadele’de Develi, 

Kayseri, 1973, s. 43.
13 Gürbüz, A.g.e., s. 125.

Toplantı sonucunda Kilikya Kuvâ-yı 
Milliye Komutanlığı’nın kurulmasına 
karar verilmiştir. Kilikya Kuvâ-yı Milliye 
Komutanlığı’na topçu Binbaşı Kemal 
Bey, yardımcılığına ise piyade Yüzbaşı 
Osman Bey atanmıştır. Kemal Bey’e 

“Kozanoğlu Doğan Bey”, Osman Bey’e 
de “Aydınoğlu Tufan Bey” takma adları 
verilerek mücadelede komutanların adı 
bir süre gizli tutulmuştur.14

Komutanlar Develi’ye geldikleri 
vakit, Develi halkı kazada bulunan 2000 
kadar Ermeni’nin taşkınlığı yüzünden 
çok tedirgin durumdaydı. Fransız işgali 
Develi’ye 20 km kadar yaklaşmış, halk her 
an Develi’nin de işgal edileceği endişesi 
içindeydi. Öte taraftan Sivas’ta Mustafa 
Kemal Paşa’ya Kozan temsilcilerinin 
söylediği “bölgede Aydınlı aşiretinin 5000 
silahlı kuvvetinin bulunduğu” ifadeleri 
tamamen asılsız çıkmıştı. Hatta Fran-
sızlar Çukurova’dan göçü yasakladığı 
için bölgede Aydınlı aşireti hiç yoktu. 
Ellerinde hiçbir kuvvet bulunmayan 
komutanlar her bir şeyi kendileri baştan 
teşkil edeceklerdir.

GIZIK DURAN’IN 
MILLÎ MÜCADELE 
TARAFINA KATILMASI 
VE FAALIYETLERI:

Feke kazasında her şeye hâkim olan 
ve daha önce bölgede Fransızlar lehine 
casusluk yaptığı bilinen Cezmi adında 
birisi,15 vatanperverlik duygusuyla Millî 
Kuvvetler tarafına geçmişti. Fekeli Cezmi 
sayesinde artık işgal bölgesinden haber 
alınabiliyordu. Fekeli Cezmi Kozan’daki 
Fransızlar ile işbirliği yapan jandarma 
komutanı Ali Saip’i de Millî Mücadele 
tarafına geçirmeye çalışıyordu. Bölgede 

14 Süleyman Hatipoğlu, Fransa’nın Çukuro-
va’yı İşgali ve Pozantı Kongresi, Ankara, 
1997, s. 75.

15 Osman Tufan, General Osman Tufan 
Paşa’nın Kurtuluş Savaşı Hâtıraları, İstan-
bul, 1998, s. 18.

eşkıyalık yapmakta olan Kozan Jandarma 
Komutanı Ali Saip’in de kendisinden 
çekindiği Gizik Duran ile temasa geçmeye 
karar verildi.

Gizik Duran ile görüşen Aydınoğlu 
Tufan Bey olayı şöyle nakletmektedir: “Bir 
Ermeni subayı pusuya düşürüp öldürenle-
rin aile ve köylerini, hatta yakınlarını Ali 
Saip, çok sert şekilde cezalandırdığından 
bu çetenin Ali Saip’ten intikam almak 
hevesinde olduğunu tahmin etmiştik. 
Elimizde henüz bir kuvvet bulunma-
dığından, Ali Saip’i korkutmak için bu 
çeteyi elde etmeyi düşündük. Çete reisi 

dört kişi olup, Develi mıntıkasında bir 
köyde saklanıyorlardı. İstanbul hükü-
meti bunların tutuklanmasını ve idam 
edilmek üzere Fransızlara teslimini 
Develi kazası kaymakamına emret-
mişti. Her iki tarafta da yaşamak hakkı 
olmayan bu çetenin elde edilmesi ve iyi 
idare edilirse faydalı işler gördürülmesi 
düşüncesiyle bizzat bunlarla görüştüm. 
Başlangıçta hükümet adamı olduğumu 
zannederek çekinmişlerdi. Zamanla 
ısındılar ve düşman istilâ mıntıkasında 
Millî Kuvvetler ile çalışmaya, namuslu 
ve uslu olmaya, eşkıyalık etmemeye söz 
verdiler. Esasen eşkıyalık etmiyorlardı. 
Ara bölgedeki köylüler bunları, kendile-
rinin Haçın Ermenileri tarafından her 
an bekledikleri baskınlara karşı muhafız 
olarak kabul etmekte ve kendilerine saygı 
duymaktaydılar. Bu çetenin on beş kadar 
silahlısı vardı. Hepsi 20-25 yaşlarında 

gençlerdi ve reisleri Gizik Duran’dı.”16

Gizik Duran ve arkadaşlarının Millî 
Mücadele tarafına geçmesi ve Kilikya 
Kuvâ-yı Milliye Komutanlığı’nın emri 
altına girmesiyle işgal bölgesinde bu 
ekip çok faydalı faaliyetlerde bulunmuş-
tur. Gizik Duran 1897’de Saimbeyli’ye 
bağlı Cumhurlu köyünde doğmuştu 
ve okuryazarlığı yoktu. I. Dünya Savaşı 
sırasında askerlik görevinden kaçarak 
dağa çıkmıştı. Dağlarda eşkıyalık yap-
maktaydı. Mondros Mütarekesi sonucu 
dağdan inmiş, ancak eşkıyalık süresince 
mağdur ettiği kişilerce yapılan şikâyetler 
üzerine tutuklanıp Adana Cezaevi’ne 
hapsedilmişti.

Fransızlar Adana’ya geldikten bir 
müddet sonra, hapishanede işlerine 
uygun kullanabileceklerini düşündükleri 
kişileri seçmeye başlamışlardı. Özellikle 
Ermenilerin istekleri üzere Torosları karış 
karış bilen Gizik Duran’dan yararlanmak 
istediler. Asker kaçağı da olduğu için vata-
nına karşı ilgisiz olduğuna inanmışlardı. 
Ermeni bir tercüman aracılığı ile Gizik 
Duran’a Fransızlar şu teklifi yaptılar: 

“Seni hapisten çıkarıp silah vereceğiz. 
Bir de sana aylık bağlayacağız. Haçin’e 
gidip bizim jandarmaların emrinde çalı-
şacaksın. Kabul ediyor musun ve Fransız 
hükümetine sadakatten ayrılmayacağına 
yemin eder misin?” Bu teklif karşısında 
biraz düşünen Gizik Duran hapishane 
hayatına da alışamamış olduğu için kabul 
etti. Serbest bırakılan Gizik Duran bir 
miktar para ve silah alarak köyüne döndü.17

Bir zaman sonra Saimbeyli’nin Cum-
hurlu köyüne Artin Çavuş başta olmak 
üzere Ermeni jandarmaları gelip, muh-
tarın odasına oturup köylüleri topladı. 
Bu arada Gizik Duran da gelmiş ayakta 
beklemekteydi. Çevrede yaptığı işkence 
ve şiddetle nam salan Artin Çavuş, Gizik 
Duran’a köyde silah olup olmadığını vs. 
sordu. O da, “Ne gezer efendim, av tüfek-
lerini bile topladık.” dedi. Artin Çavuş 

16 Tufan, A.g.e., s. 24-25.
17 Özdemir, A.g.e., s. 102.

Anadolu’nun güney bölge-
sinin Fransızlar tarafından 
işgal edilmesiyle birlikte, 
Kafkasya’dan ve Dünya’nın 
her tarafından yüz bin civa-
rında Ermeni büyük Ermenis-
tan kurmak hayali ile Adana 
bölgesine gelmişlerdi.

Gizik Duran ve arkadaşları-
nın Millî Mücadele tarafına 
geçmesi ve Kilikya Kuvâ-yı 
Milliye Komutanlığı’nın emri 
altına girmesiyle işgal böl-
gesinde bu ekip çok faydalı 
faaliyetlerde bulunmuştur.
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bir anda; “Sıra ve fırsat bize geçti, tehcir 
sırasında yaptığınızın acısını çıkartacağım.” 
diyerek Gizik Duran’a dönüp köylülerin 
şaşkın bakışları arasında; “Duran senden 
bu gece köyün en güzel kadınını isterim. 
Süleyman Kâhya’nın dul gelini için iyi 
diyorlar, hadi bakalım sadakatini göster.” 
dedi. Bu sırada Gizik Duran yere bakıyor 

ve zangır zangır titriyordu. Köylüler 
hayret ve nefret bakışlarını Gizik Duran’a 
çevirmişlerdi. Gizik Duran, birden bire 
fırladı ve belinden çektiği bıçağı Artin 
Çavuş’un kalbine sapladı. Daha sonra diğer 
Ermeni jandarmalar da öldürüldü ve bu 
hadiseler üzerine Gizik Duran arkadaşı 
Halil ile birlikte Kozan dağlarına kaçtı.18

Gizik Duran Zamantı ırmağı üzerinde 
bulunan Pungu (Kılıçkaya) köyüne 
gelmiş, kendilerine bir zaman sonra Feke 
kazasının Keklikçi köyünden Arap Ali, 
Hacı Ahmet, Yavuz Ali ve Cılaz İsmail 
de katılmıştı. Gizik Duran’ın yanında 
kısa sürede otuz-kırk kişilik bir grup 
oluşmuştu. Bu kişilerin çoğu aileleri 
işgal sırasında Ermeniler tarafından 
mağdur edilen insanlardı. Ermenilerden 
intikam amacı ile bir araya gelmişlerdi. 
Çevredeki köyler tarafından beslenen 
bu adamlar, köylüler tarafından işgalci 
Fransız ve Ermenilere karşı bir güvence 
gibi görülüyorlardı.19

Develi’de Kilikya Komutanlığı karar-

18 Hidayet Esen, Millî Mücadele’de Yahyalı 
ve Ermeniler, (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Niğde, 2003, s. 58.

19 Gürbüz, A.g.e., s. 105.

gâhı kurulunca, ortaya çıkan silahlı kuvvet 
ihtiyacı Pungu köyündeki Gizik Duran ve 
arkadaşları ile temasa geçilerek kısmen 
sağlanmıştı. Gizik Duran ve arkadaşları 
dağları, yolları, geçitleri, saklanabilecek 
yerleri karış karış biliyorlardı. Kuvâ-yı 
Milliye’nin bölgede vurucu, öncü gücü 
olmuşlardı. Ermeni çeteleri tarafından 

korkunç bir tehlike sayılıyorlardı. Komu-
tan Doğan Bey’in emri ile 9-10 Mart 1920 
gecesi öncü kuvvet olarak Gizik Duran 
ve arkadaşları, Doğanbeyli (Urumlu) 
köyünü basarak, Ermeni çetelere kayıplar 
verdirerek onları Saimbeyli’ye kadar 
kovaladı.

Gizik Duran ve arkadaşlarının Millî 
Mücadele tarafına geçtiği ve komutan-
lığın emrine girmiş olduğu, Fransız ve 
Ermeniler tarafından hemen öğrenilmişti. 
Fransızların Kozan askerî mutasarrıfı 
Taillardat (Tayyarda), Develi kayma-
kamı Âtıf Bey’e bu konu ile ilgili telgraf 
çekmiştir:

“Develi Kaymakamlığına
Feke ve Haçın havalisinde eşkıyalık 

yaparak birçok mal ve can kaybına neden 
olan Gizik Duran ve arkadaşlarının 
kazanıza sığındıkları haber alınmıştır. 
Bunların tutuklanarak en yakın karako-
lumuza teslim edilmeleri. Kozan Askerî 
Mutasarrıfı Taillardat.”20

Bu telgrafı alan Âtıf Bey ise, Gizik 
Duran ve arkadaşlarını teslim etmenin 
mümkün olmadığını biliyordu. Çünkü 
bu kişiler komutanlığın emrinde bulunan 

20 Gürbüz, A.g.e., s. 105.

yegâne silahlı güç idi. Tailladart’tan gelen 
telgrafa şu cevabı vermiştir:

“Kozan Askerî Mutasarrıflığına,
Yapılan tahkikat neticesinde kazamıza 

ilticâ etmiş hiçbir eşkıyanın mevcut 
olmadığı anlaşılmıştır. Mâlumat verilir. 
Develi Kaymakamı Âtıf.”

Develi Kaymakamı’nın cevabını yeterli 
bulmayan, Gizik Duran ve arkadaşlarının 
Develi’de olduğunu bilen Taillardat ise, 
hareketin büyümesinden endişe ederek 
bizzat kendisi bölgeyi denetlemeye çıktı. 
Yanında Kozan Jandarma Komutanı 
Ali Saip ve yüz kişiden fazla bir askerî 
kalabalıkla Develi’ye bağlı Çataloluk 
köyüne kadar geldi. Fransız Tailladart, 
Kaymakam Âtıf Bey’e Veysel Çavuş 
adlı bir Türk jandarma ile şu mektubu 
göndermiştir:

“Develi Kaymakamlığına,
Mıntıkamızdan firar eden eşkıyaların 

kazanızın Pungu köyüne yerleştiril-
diği, hükümet ve zabıta kuvvetlerinin 
müsamahası ile eşkıyalığa devam ettiği 
anlaşıldı. Yarın akşama kadar bu eşkıyalar 
tarafımıza teslim edilmediği takdirde 
Mondros Mütarekesi’ne istinâden Develi 
kazasının işgal altına alınacağını bildi-
ririm. Durum İstanbul hükümetine de 
yazılmıştır. Çataloluk köyünde Fransız 
İşgal Kuvvetleri Kumandanı Kozan Askerî 
Mutasarrıfı Taillardat.”21

Fransız komutanın mektubu çok 
sert bir üslup ile yazılmıştı. Develi’yi 
işgal etmekle tehdit ediyordu. Develi 
kaymakamlığında bir toplantı yapılarak 
aynı üslupta sert bir cevap verilmesi 
kararlaştırıldı. Veysel Çavuş’a “Develi 
hakkında atıp tutması, duyumlarına 
göre yakında Kozan’ı kurtarmak üzere 
askerî hazırlık yaptıkları” gibi propaganda 
dolu sözler sarf etmesi belirtilerek bir 
de mektup verilmiştir:

“Çataloluk köyünde Kozan Askerî 
Mutasarrıfı Yüzbaşı Mösyö Taillardat’a;

21 Ahmet Cevdet Çamurdan, Kurtuluş Sava-
şında Doğu Kilikya Olayları, Adana, 1969, s. 
404.

Bahsettiğiniz eşkıyalardan hiçbirisi 
Develi mıntıkasında değildir. Bunların 
sizin mıntıkanızda ve Torosların sarp 
yerlerinde barındıklarını haber almaktayız. 
Hükümetimiz ve zabıtamız, eşkıyaları 
himaye etmek şaibesinden münezzehtir. 
Mondros Mütarekesi’ne dayanarak Deve-
li’nin işgal altına alınacağına dair olan 
mektubunuzun son bölümüne karşı şu 
hakikatı bildirmekle müftehiriz. Develi 
halkı tamamen silahlıdır. Herhangi bir 
işgal ve tecavüze karşı koyma azmindedir. 
Bu yüzden doğacak mesuliyetin şahsınıza 
ait olduğunu şimdiden belirtirim. Develi 
Kaymakamı Âtıf.”22

Gelen mektubu okuyan Taillardat, 
mektubun çok sert bir üslup ile yazılmış 
olmasından kuşkulandı. Veysel Çavuş’tan 
aldığı bilgilerden sonra, bölgenin kendisi 
için güvenli olmadığını da anlayarak 
derhâl Kozan’a doğru hareket etti. Deve-
li’deki gelişmeleri duyan Gizik Duran’ın 
kendisinden intikam alacağı korkusuyla 
Ali Saip, Develi’de bulunan komutanlar 
ile temas için fırsat kollamaya çoktan 
başlamıştı.

Gizik Duran’ı cezalandıramayan 
Ermeniler ise, sık sık müfreze çeteleri 
ile Cumhurlu (Kötün) köyü halkını 
baskınlar yaparak rahatsız ediyorlardı. 
Gizik Duran’ın akrabaları ve köyün ileri 
gelenleri falakaya yatırılıyor, suçsuz 
yere insanlara işkenceler yapılıyordu. 
Bu arada Gizik Duran’ın takibine Kozan 
jandarmasından Ermeni asıllı Teğmen 
Misak görevlendirildi. Gizik Duran’ı 
mutlaka yakalayacağını söylüyordu. 
Teğmen Misak bir gece yarısı Cumhurlu 
köyünü basarak Gizik Duran’ın evine 
girip eşi Şerife Hanım’a tecavüz etti. Bu 
utanç verici olay yüzünden Şerife Hanım 
intihar etmiştir.23 

Ermeniler, Gizik Duran’ı yakalamak 
için her yolu denemişlerdir. Kozan İşgal 
Kuvvetleri Komutanı, Haçın’da bulunan 
Ermenilere yardım için silah, cephane 

22 Gürbüz, A.g.e., s. 107; Esen, A.g.e., s. 66.
23 Esen, A.g.e., s. 67.

ve para göndermek üzere, başlarında 
bir Fransız subayı bulunan otuz-kırk 
kişilik bir askerî birliği yola çıkarmıştır. 
O tarihlerde Feke kazası Belediye Başkanı 
olan Cezmi Bey, bu silahların Haçin’e 
ulaşması durumunda tehlikeli olacağını 
düşünerek, on beş kadar adamıyla dağda 
bulunan Gizik Duran’a haber vermiştir. 
Gizik Duran arkadaşlarıyla durumu görüş-
müş ve Bozat Gediği denen yerde pusu 
kurmuştur. Bir müddet sonra Teğmen 
Misak’ın da bulunduğu Ermeni Kamavorlar 
korumasındaki silah ve cephane yüklü 
kafile gelmiştir. Gizik Duran arkadaşla-
rına; “Ben ateş etmeden hiç biriniz ateş 
etmeyin.” emrini verir. Ermeni kâfilesi 
menzile girdikten sonra ateş açılır ve 
düşman birlikleri tamamen imha edilir. 
Silah, mühimmat ve altın paralar ele 
geçirilmiştir. Alınan silahlar millî kuv-
vetlere dağıtılmıştır.24 Bu olayda Gizik 
Duran’ın eşi Şerife hanıma tecavüz eden, 
Ermeni Teğmen Misak öldürülmüştür. 
Gizik Duran namusunu kirleten Ermeni 
subayı da böylece cezalandırmıştır.25

Bu olay Kozan’da hemen duyulmuştur. 

24 Medeniyetler Şehri Kozan, Adana Valiliği, 
2002, s. 39.

25 Esen, A.g.e., s. 68.

Fransız kuvvetleri bölgede geniş çaplı bir 
arama ve denetim faaliyetine girmişlerdir. 
Feke ve Saimbeyli taraflarının kendisi 
için tehlikeli olacağını düşünen Gizik 
Duran, derhâl Pungu (Kılıçkaya) köyüne 
geri dönmüştür. Bu arada Fekeli Cezmi, 
Kozan’daki Türk jandarma komutanı Ali 
Saip’i (Supi) Millî Mücadele tarafına 
katılmaya razı etmiştir. Daha sonra 
Osman Tufan Bey ve diğer erkânın da 
huzurunda Ali Saip Fekeli Cezmi sayesinde 
Kuvâ-yı Milliye'ye katılmıştır.26 Ali Saip 

“Namık” takma adını kullanarak ve eşinin 
el yazısı ile yazdığı bilgileri Fekeli Cezmi 
aracılığı ile Develi’ye ulaştırıyordu. Millî 
Mücadele tarafına geçtiğini Fransızların 
öğrenmemesi için çaba gösteriyordu.27 
Fransızlar nice zaman sora durumu 
öğrendiler, ancak Ali Saip de Urfa’ya 
gönderildi. Burada büyük hizmetleri oldu.

Develi’den hareket eden Kamberli 
Osman, Develi, Yahyalı havalisinden ve 
Feke’nin köylerinden topladığı 600-700 
kadar kişi ile Rumlu nahiyesini Fransız 
kuvvetlerinden geri almıştı. Bu olay 
Doğan Bey’i çok sevindirmişti. Doğan 
Bey bu hareketi yakından takip etmeye 
başlamıştı. Artık sıra Kozan ile Saimbeyli 
arasında bağlantının kesilmesi açısından 
önemli olan Feke’nin alınmasına gelmişti. 
Kamberli Osman’ın emrindeki kuvvetler 
toplam 850-1000 kişi kadar olmuştu. Gizik 
Duran da müfrezesiyle birlikte Pungu’da 
Kamberli Osman’a katılmıştı. Kamberli 
Osman kararlı ve cesur davranışlarıyla 
Türk köylülerini galeyana getiriyordu.

Kamberli Osman, Feke’deki Fransız 
ve Ermeni komutanlara haber göndere-
rek; “Feke’nin on beş bin kişi tarafından 
kuşatıldığını, en ufak bir mukavemet 
karşısında bütün Fransız ve Ermenilerin 
yok edileceğini, yarım saat içinde kayıtsız 
şartsız teslim olmalarını” söylemişti. 
Telgraf hatları da kesilmişti. Kozan ile 

26 Esen, A.g.e., s. 69.
27 Ali Saip Ursavaş, Çukurova Acıklı Olayları 

ve Urfa’nın Kurtuluş Savaşları, Şanlıurfa, 
1984, s. 35.

Gizik Duran ve arkadaşları, Kuvâ-yı Milliye’nin bölgede 
vurucu, öncü gücü olmuşlardı. Ermeni çeteleri tarafından 
korkunç bir tehlike sayılıyorlardı. Komutan Doğan Bey’in 
emri ile 9-10 Mart 1920 gecesi öncü kuvvet olarak Gizik Duran 
ve arkadaşları, Doğanbeyli köyünü basarak, Ermeni çetelere 
kayıplar verdirerek onları Saimbeyli’ye kadar kovaladı.
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bağlantı dahi kuramayan Ermeniler 
Feke’yi terk ederek Kozan’a doğru kaç-
mışlar ve Feke’de ancak yetmiş-seksen 
kadar Ermeni kalmıştı. Millî kuvvetler, 
Ermeni çetelerinin aldığı tedbirleri 
bozmak için öncü kollar çıkardılar. Mağa-
ra’ya çıkmakla görevli Hasan Seklikoğlu 
kuvvetlerinin öncü kolunun vurucu gücü 
Gizik Duran müfrezesi idi. Kendisiyle 
beraber elli altı kişiydiler. Gizik Duran 
Çatalçam’a geldikten sonra Doğanbeyli 
köyüne posta çıkardı, ancak durumdan 
haberdar olan Ermenilerin çoğu Saim-
beyli’ye kaçmışlardı. Gizik Duran gece 
yarısı müfrezesi ile yola çıktı. Doğanbeyli 
köprüsünü geçerek nöbetçi Ermenileri 
öldürdü ve 19 Mart 1920’de Doğanbeyli 
köyüne giren Gizik Duran köyde kalan 
Ermenileri tutukladı.28

Doğanbeyli köyünün Türklerin eline 
geçtiği Saimbeyli’de duyulunca, Ermeni 
Cebeciyan kırk kadar kamavor (fedaî) 
ile Dallıçam’a kadar gelmişse de, Gizik 
Duran adını duyunca köye giremedi. Gizik 
Duran bu Ermenileri kovaladı ise de 
yakalayamadı. Gizik Duran’ın çalışmaları 
ile, bölgede oluşturulan Ermenilerin ileri 
savunma hattı dağıtılmıştır. Bölgedeki 
köyler diğer Türk öncü kollarının da 
başarılarıyla tamamen Türklerin eline 
geçmiştir. Mağara bucağı ve çevresindeki 
köyler geri alınırken, çevredeki bütün 
Ermeniler sadece Şarköy ve Saimbey-
li’de toplanmışlardı. Doğan Bey, Gizik 
Duran tarafından kurtarılan Doğanbeyli 
(Urumlu) köyüne karargâhını kurarak, 
Haçin ve Şar’ı kuşatma altına aldı.29

Sarp ve kayalık bir yerde kurulmuş 
olan Haçın, harekâttan önce 4800 
hanesi ve 30.000 kadar nüfusu olan ve 
Ermenilerin en kalabalık olduğu bir yerdi. 
Haçın’da toplanmış 7000 Ermeni silahlı 
kuvvetlerinin başı olan Terziyan Aram: 

“Yakında atımın dizginlerini Kayseri’de 
çekeceğim, büyük intikam günü geldi.” 

28 Onar, A.g.e., s. 198.
29 Özdemir, A.g.e., s. 137.

diyordu.30 Bu sırada bölgenin en büyük 
millî müfrezesini oluşturan Yahyalı’da 
1000 kişilik bir gönüllü müfrezesi daha 
oluşturuldu. Silahlar Niğde’deki II. Tümen 
tarafından sağlanıyordu. 5 Nisan 1920’de 
Türk kuvvetlerinin durumu 1400-1600 
Kuvâ-yı Milliye ile 200 kadar piyade ve 
katıra bindirilmiş bölük olarak toplamı 
2000 kişiyi geçmemekteydi. Ermeni 
kuvvetleri ise toplamı 15.000 kişiden 
ibaret olup, 5000 silahlı, 1000 kadar 
atlı ve ellerinde sekiz makinalı tüfek 
bulunmaktaydı. 6 Nisan 1920’de taarruz 
başladı. Niğde ve Kayseri’den cephane 
yardımı yapılmaktaydı. Bu arada Kozan 
Kadirli, Feke, Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, 
Göksun, Tomarza havalisinden yüzlerce 
gönüllü Türk millî kuvvetlerine yardım 
için Haçın’a koşuyorlardı.

Kayseri’den getirilen 105 mm çapın-
daki obüs ile 150 mm çapındaki diğer 
top Haçın’a gönderilmişti. Kayseri’den 
getirilen topların yerine güçlükle yetiş-
tirilmesinden sonra yedi ayı geçkin 
bir süre yoğun çarpışmalardan sonra 
Haçın 15-16 Ekim 1920 gecesi Türkler 
tarafından ele geçirildi. Meydana gelen 
yangınlar dolayısıyla Haçın tamamen 
yanmıştı. 15 Kasım 1920’de Mamure’ye 
yapılan baskında şehit düşen Yedek 
Üsteğmen Saim Bey’in Haçın’da yaptığı 
büyük hizmetlerden dolayı, Haçın’ın adı 
Cumhuriyet’ten sonra Saimbeyli olarak 
değiştirildi.31

Millî kuvvetler komutanlarına bağlı 
olarak yaptıkları yurt savunması sonucu 
20-21 Haziran 1920’de Kozan’ı Ermeni ve 
Fransızlardan geri almışlardır. Ermenile-
rin elinde bulunan Saimbeyli (Haçın) ise 
15-16 Ekim 1920’de çetin bir mücadeleden 
sonra teslim alınmıştır. Mustafa Kemal 
Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa 5 Ağustos 
1920’de cepheleri ziyaret etmek amacı 
ile Pozantı’ya gelmişlerdir. Pozantı 

30 Zübeyir Kars, Millî Mücadelede Kayseri, 
Ankara, 1993, s. 89-90.

31 Kars, A.g.e., s. 90-91; Tufan, A.g.e., s. 105; 
Özdemir, A.g.e., s. 163.

Adana il merkezi hâline getirilmiş, 8 
Ekim 1920’de Pozantı Kongresi yapılmış 
ve başarının sağlanması için birtakım 
kararlar alınmıştır. Anadolu’da tutuna-
mayacağını anlayan Fransa ise Türkiye 
ile barışın kendi lehine olacağını düşüne-
rek anlaşma yolunu seçmiştir. 20 Ekim 
1920’de imzalanan Ankara İtilâfnâmesi 
ile 3 Kasım 1921’de alınan bir kararla İşgal 
ve Boşaltma Komisyonu kurulmuştur. 
Türk kuvvetleri 1 Aralık 1921 tarihinde 
Adana’nın hükümet meydanında Fransız 
bayrağını indirerek yerine Türk bayrağını 
çekmişlerdir. Böylece 5 Ocak 1922’de 
Adana Fransız işgalinden kurtarılmıştır.32

SONUÇ:
Gizik Duran 1897 yılında bugünkü 

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Cum-
hurlu köyünde doğmuştu. Kayseri’nin 
güney sahasında bulunan Develi, Yahyalı, 
Tomarza, Pınarbaşı, Sarız gibi yöreler 
ile Adana’ya bağlı Saimbeyli, Tufanbeyli, 
Feke, Kozan; Osmaniye’ye bağlı Kadirli 
gibi yörelerde ve Kahramanmaraş’ın 
Göksun, Andırın, Afşin ilçelerinde nesilden 
nesile Ermenilere karşı kahramanlığı ve 
hikâyeleri anlatılan bir şahsiyettir.

Cumhuriyet dönemi ile çiftçiliğe 
başlayan Gizik Duran, bir müddet sonra 
köylüleri ile anlaşamayıp, çıkan kavgada 
bir kişiyi öldürmüş ve kaçak duruma 
düşmüş, onu yakalamakla görevli olan 
Jandarma Onbaşı Osman Yazar komuta-
sındaki müfreze tarafından 29 Haziran 
1929’da öldürülmüştür. Gizik Duran 
eşkıyalık yapmış olmasına rağmen, Millî 
Mücadele’de göstermiş olduğu fedakârlık 
ve başarılarından dolayı Adana yöresinde 
ve Kayseri’nin güney ilçelerindeki halk 
tarafından çok iyi tanınmaktadır. Ölümü 
üzerine anası, hanımı ve oğlu tarafın-
dan yakılan ağıtlar hâlâ bölge insanları 
tarafından dilden dile söylenmektedir. �

32 Akbıyık, A.g.m., Türkler, C. XV, s. 817.

Gizik Duran’ın Ağıdı:33

Değirmenin çifte gözü
Dizlerime indi sızı
Öldürmüşler Duran’ımı
Yetim kaldı körpe kuzu

Feke’nin de dağı yüce
Düşmanların gezer gece
Kelep öldüğünü duymuş
Düğün etmiş on beş gece

Ben de ağlıyom deli gibi
Derelerin seli gibi
Duran ağam harb ediyor
Hazireti Ali gibi

33 Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, C. I, Ankara, 2002, s. 142-144.

Oy Duran’ım oy Duran’ım
Ayrılık zor toy Duran’ım
Dolan da gel kapımıza
De ki, ölmedim yalanım

Obruk başı kar mıyıdı
Siper yerin dar mıyıdı
Çok eşkıyalar türedi
Senin gibi var mıyıdı

Hazer Duran beyim hazer
Kurulu orduyu bozar
On sekiz seneden beri
Kelle koltuğunda gezer

Ne de süslü fişek düzer
Ermeni ordusun bozar

On sene olmuş öleli
Kelle goltuğunda gezer

Ganlı köynek ganlı kuşak
Buna can mı dayanır uşak
Ben öpmeye gıyamazdım
Nasıl değdin ganlı fişek

Ünlü Duran ağam ünlü
Döşünün arası enli
Bana gurşun geçmez derdin
Niye geldin ala ganlı

Elpenli’nin dağlarına
Duman indi bağlarına
Bir yığılca gurşun değmiş
Cumhurlu’nun beylerine
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Kültür
Çukurlu Zimmiyye / Anesti Hanım
Prof. Dr. Atabey Kılıç


Çukurlu 
Zimmiyye

B ilindiği üzere genelde İslâm, özelde 
de Osmanlı Devleti’nde vatandaşlık 

kavramı, “Müslim” ve “Gayr-ı Müslim” 
olmak üzere iki temel unsur üzerine 
kurulmuştur. Malı, canı, ırzı ve dinî 
hakları, İslâm devleti tarafından emniyet 
altına alınmış ehl-i kitâb, yani Hristiyan, 
Yahudi ve benzerlerinden oluşan insan-
ların geneline zimmî, müennesine, yani 
dişisine de zimmiyye ismi verilmiştir. 
Zimmî, “ehl-i zimmet” demektir. Zimmet, 
genellikle, söz, ahid, teminât / güvence, 
kefâlet, saygı, hak ve kendileriyle bir 
şekilde antlaşma yapılmış topluluk 
demektir. Zimmetin çoğulu, “zimem”-
dir. İslâmiyette fıkhî bir terim olarak 
zimmet, “gayr-ı müslimlerin cizye / belli 
miktarda vergi verip devlete itâat etmeleri 
karşılığında İslâm devleti topraklarında 
yerleşmelerine müsaade edilmesi, mal, can, 
ırz ve namuslarıyla inançlarının korunması 
ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye 
karşı antlaşma yaptıkları devlet tarafın-
dan sıkı sıkıya korunması” anlamlarına 
gelmektedir.

Hz. Peygamber devrinde başlayıp 
Emevî, Abbâsî, Selçuklu devletlerinde 
sistematize edilerek yerleşen zimmî 
hukuku, Osmanlı Devleti’nde de mükem-
mel bir düzen hâlinde işlemiştir. Devlet 
tebaası arasında bulunan zimmîlerin 
kendi hakları, tasarrufları da bulunmak-
tadır. Gayr-ı Müslim tebaanın Osmanlı 
Devleti’ndeki hukûkî statüsü, esâsen 
kaynağını İslâm hukûkundan almakla 
birlikte, bunun yanında zamanla “İslam 
hukûkunun tanıdığı kilise hukûku, Kapi-
tülasyonlar, belli zaman dilimlerinde belli 
devletlerle yapılan barış antlaşmaları ve 
Tanzimat fermanının ilanından sonra ise 

gündeme gelen reform ve kabuller” ile de 
belirlenmekteydi.

Bilindiği gibi özellikle Osmanlı devlet 
sisteminde içtimâî, hukûkî, idârî ve 
siyâsî yapı, modern dünyânın pek çok 
ülkesinde olduğu gibi ırk üzerine değil 

“millet” sistemi üzerine kurulu inançlar 
temeline dayanmakta idi. Buna göre daha 
sonra azınlıklar diye adlandırılacak sınıf, 
din esâsına göre ‘Rum, Ermeni ve Yahudi’ 
topluluklarından, daha doğrusu cemâat-
lerinden oluşuyor idi. Bu cemâatlerin her 
birine padişah tarafından verilen berât 
ile bir nevi özerklik, yani kendi iç işle-
rini kendi örf, âdet ve hukûklarına göre 
tayin etme hakkı verilmişti. Bu haktan 
hareket ederek her bir millet gurubu, 
sadece din, ibâdet, hayır ve vakıf gibi 
işlerini değil; eğitim, evlilik, boşanma, 
vesâyet ve verâset gibi hususları da 
kendi kendilerine çekip çeviriyorlardı. 
Her ne kadar zimmî statüsü gayr-ı 
müslimlerin haklarını belirleyip garanti 
altına alsa da onlar için, Müslüman bir 
kadın ile evlenememek, Müslümanlara 
karşı şâhitliklerinin kabul edilmemesi 
gibi bazı siyâsî ve hukûkî sınırlamalar 
da bulunmaktaydı. Netice itibârıyla, 
zimmî tâyifenin, özellikle Osmanlı devlet 
sisteminde önemli haklara, özgürlüklere 
ve hatta ayrıcalıklara sâhip olduğunu 
söyleyebiliriz. “Zimmet hukûku çerçe-
vesinde din ve vicdan hürriyeti açısından 
Osmanlı uygulaması istikrarlı sayılan bir 
seyir izlemiştir. Osmanlılar, İslâm geleneği 
içinde Ehl-i kitaba hoşgörü ile davranmayı 
hukûkî bir mecburiyet kabul etmişlerdir.”1 

1 https://islamansiklopedisi.org.tr/zim-
mi#3-osmanlilarda

Haklarının ferman veya berâtla belirlen-
miş, tesbit edilmiş olması, bu zümreye 
bir tür ‘anayasal teminât’ sağlamış, bu 
yüzdendir ki hiçbir idâreci veya memur, 
bu fermanlara muhâlif iş işleyemeyeceği 
için gayr-ı müslim cemâat, ehl-i örf deni-
len devlet yöneticilerinin herhangi bir 
haksız veya adâletsiz davranışına karşı 
da en üst seviyeden koruma altında 
tutulmuşlardır.2

Bizim bu yazı çerçevesinde ele ala-
cağımız bir resmî yazışma, yani inşâ 
örneği de öncelikle Kayserimizle irtibatlı 
olmakla beraber, esâsen yukarıda kısaca 
izâh etmeye çalıştığımız bu mevzû ile 
alâkalıdır. Alıntı metin, Ahmet Emin 
Güven Beyefendi’nin hususî kütüphâne-
sinde bulunan ve bizim “Başkâtib-zâde 
Râgıb Efendi Âile Mecmû’ası” şeklinde 
isimlendirdiğimiz bir yazma eserin “4a” 
varağında bulunmaktadır. Kayserimizin 
mühim ve köklü âileleri arasında bulunan 
Başkâtib-zâdeler âilesinde müftülük, 
müderrislik gibi vazifeler başta olmak 
üzere devletin çeşitli kademelerinde 

2 Osmanlı Devleti döneminde zimmîlerin 
hakları hakkında bkz.: Ertan Özensel, 

“Osmanlı Zimmi Hukuku ve Çokkültür-
lülük”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Edebiyat Dergisi, 20. Sayı, Konya 
2008, 65-74. s. http://sefad.selcuk.edu.tr/
sefad/article/view/346/323; Yılmaz Yurt-
seven, “İslam Hukuku ve Klasik Dönem 
Osmanlı Uygulamasında Zimmîlerin 
Hukuki Statüsü”, Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 8. C. 1-2. Sayı, 
Konya 2000, 439-462. s.

 http://static.dergipark.org.tr/article-down-
load/a7c7/bb71/d3b1/585d9c9344a17.pdf?; 
https://islamansiklopedisi.org.tr/zimmi 
; https://islamansiklopedisi.org.tr/zim-
mi#3-osmanlilarda
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görevler alan önemli isimler bulunmaktadır. Âile Mecmû’ası ismini vermemizin 
en önemli sebebi de cönk şeklindeki bu mecmû’ada çoğunlukla bu âile ferdlerinin 
şahsî veya resmî, yazışma ve kayıtlarının bulunmasıdır. Çeşitli kalem ve mürekkep 
türleriyle yazılmış bulunan bu kayıtlar, hurde tabir edebileceğimiz küçüklükte 
ve farklı yazı tarzlarıyla tutulmuştur. Neşre hazırladığımız bu mecmû’a ile ilgili 
bilgileri daha sonra ayrıntılı bir şekilde vermeyi düşündüğümüz için şimdilik bu 
kısa mâlumât ile yetinelim ve Çukurlu Anesti isimli hanımefendiye dâir kaydın 
hem transkripsiyonlu, hem günümüz Türkçesine aktarılmış metnini, hem de ilgili 
varaktaki görüntüsünü ilim âleminin istifâdesine sunalım:

4A
Metni günümüz Türkçesiyle şöyle ifade edebiliriz:

Zimmiyye,4 yani gayr-ı müslim kadın İslâm dinine geldiğinde Şeyhülislâmlık 
makâmına mahkeme hükmünü bildiren resmî karar yazısı

Devletin yüksek rütbe sâhibinin kapısına âciz duâcılarının arzlarıdır ki, Kayseri 
şehrine bağlı Çukur köyü sâkini hatunlarından Kör Yuvanoğlu Mihayil’in hanımı, 
Köstendil kızı Anesti isimli Hristiyan kadın, bu şerîat i’lâmı / hükmün duyurulması 
tarihinden beş gün önce, oturmakta bulunduğu -Çukur- köyünde çoğunluk hâlen 
ehl-i İslâm olduğundan, bağlanmış bulunduğu bâtıl dinden ayrılmış ve İslâmiyetle 
şeref bulmuş ise de adı geçen köyün İslâm olan ahâlisi sahip çıkarak adı geçen 
(Kayseri) meclisine bütün meclis üyeleri hazır bulunduğu hâlde ve adı geçen meclis 

3 Metinde ihbär yazılmıştır. Fakat, anlam gereği, kelimenin icbär olması gerekir.
4 Zimmî veya zimmiyye için bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/zimmi

/ mahkeme de adı geçen (Anesti isimli) 
kadına bir kimsenin zorlaması veya 
yönlendirmesi olmaksızın ve adı geçen 
köyde İslâm şerefi ile tasarruf etmekte 
/ hayatını sürdürmekte olduğunu dile 
getirmekten başka, tekrar ederek adı 
geçen hatun kendi isteği ve seçmesiyle 
İslâm şerefi ile şereflenmiş ise de adı 
geçen kadın tekrar mahkemeye getirilerek 
kendisinden her bir tarafı inceden inceye 
soruşturulup haber alındığında hiçbir 
sûretle başka birinin gaflete düşürmesi 
/ aldatması veya zorlaması olmadan 
kendi isteği ile çekilerek bâtıl dinden 
istikrâh ederek / tiksinerek İslâmlığa 
yönelmeyi ve bu dini istediğini tekrar 
diliyle söylediğinde adı geçen kadına 
şerîat bakımından lâzım gelen İslâm 
takrîrini / dinini kabul ettiğini dili ile 
söylemesi telkin edilmiş ve o da kabul 
ederek şehâdetin iki kelimesini tilâvet 
ederek okuyup asıl mayasında yerleşmiş 
bulunan İslâm oluşunu göstermiş ve 
Fâtıma ismiyle isimlendirilmiş olduğu 
ve adı geçen kadının (i’lâmda) yazıldığı 
üzere İslâm şerefi ile şereflendiğinin 
tescil olunduğu / kayda geçtiği ayrıcalıklı 
olarak padişahlık / sadrazamlık / Şeyhü-
lislâmlık makâmına sunulup bildirildi. 
Sene 5 Mart 1847.

Günümüzden 173 yıl öncesine âit 
bu i’lâmdan pek çok mâlumât çıkarmak 
mümkündür. 1990 yılında Özvatan 
ismini alan Çukur köyünün, i’lâm5 
tarihindeki nüfusunun büyük kısmının 
Müslümanlardan oluştuğu anlaşılmak-
tadır. Metinde Kör Yuvanoğlu Mihayil’in 
hanımı, Köstendil kızı olarak tarif edilen 
Anesti’nin kocasının hayatta olup olmadığı 
belli değildir. Anlaşılan, Anesti Hanım, 
kendi isteği ve rızâsı ile, hiçbir kişinin 
zorlaması, ısrârı veya yanıltıp şaşırtması, 
yönlendirmesi olmadan -belki köy halkının 
büyük kısmının Müslüman olmasının 
da tesiriyle- Hristiyanlıktan dönmüş ve 
Müslüman olmaya karar vermiş, böyle 

5 İ’lâm için bkz.: https://islamansiklopedisi.
org.tr/ilam--mahkeme

de yaşamaya başlamıştır. Fakat şeriatle 
yönetilen devletin bu husustaki titizliği 
ile ismi geçen Anesti Hanım’ın gerçekten 
kendi rızâsı ile hiçbir kişinin baskısı, 
zorlaması veya yanıltması olmadan İslâm 
dinini seçip seçmediğinin anlaşılması 
istenmiş, köy ihtiyar heyetinin şâhitliği 
ile Anesti Hanım’a da mahkemeye davet 
edilmek sûretiyle tekrar tekrar bu vaziyet 
sorulmuş, mahkeme heyeti huzurunda 
kendi isteği ve rızâsı ile İslâm dinine 
döndüğünü beyânı üzerine vaziyet tesbit 
edilmiş ve kendisine, ihtidâ neticesi 
Fâtıma ismi verilmiştir. Bütün bu olup 
biten, i’lâm ile İstanbul’a / Şeyhülislâmlık 
makâmına arz edilmiştir. Yeni ismiyle 
Fâtıma Hanım’ın çoluk çocuğunun 
olup olmadığını, Müslüman olmasında 
köyde yalnız kalıp kalmadığının veya 
başka sebeplerin etki edip etmediğini de 
bilemiyoruz. Buradan çıkarılabilecek her 
mâlumât, ehline, meraklısına arz olunur.

Sonuç niyetine, bu köy (Çukur/
Özvatan) insanlarından Hristiyan teba-
anın 1924 yılında ülkemizden tamamen 
gönderilmeleriyle ilgili bazı bilgileri, din, 
şehir ve kimlik açısından hareket ederek 
hatırlatmakta fayda var. Selçuklu Türk-
lerinin Hristiyanlaşmasıyla ortaya çıkan 
ve ilmî terminolojide “Karamanlı” diye 
adlandırılan bu insanlarla Müslüman 
Türklerin, asırlarca, aralarında neredeyse 
hiçbir husûmet, kavga gürültü olmadan 
yaşamaları, pek tabiîdir ki tesadüfle îzâh 
edilemez. Kendilerine “Garamanlı” diyen, 
‘sabah galhıp pıñara giden, yüzünü yuyup 
abdest alarak’ “Yattım sağıma, döndüm 
soluma, şükür itdim Allâma, melekler şahat 
olsun dinime imanıma” deyişinden sonra 

‘havluya durup namaz gılan’ bu insanların, 
Mübâdele ile Çukur’dan göçürülüp 1924’te 
Yunanistan’a gönderilmesiyle başlayarak 
oraya vardıklarında daha büyük mâcerâ-
lara karışan hikâyeleri, gerçekten yürek 
sızlatır. Hiç Yunanca bilmeyen, doğma 
büyüme Türkçe konuşan bu insanlar 
arasında 6 yaşında iken Çukur’dan çıkan 
ve yakın zamanda vefât eden Hacı Ana 
Kadinko’nun hatıraları bu bakımdan çok 

önemlidir.6 Anadolumuzun daha çok 
hikâyesi, çok mâcerâsı var... �

6 Bkz.: https://www.youtube.com/watch?v=Y-
4TGJYOnuK4, https://www.youtube.com/
watch?v=Q_gDqw8_y2c, https://www.you-
tube.com/watch?v=yDHKuqFq6n4, https://
www.youtube.com/watch?v=u-yPkEyIjnQ,
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Sosyal Tarih
Fayton Ya Da Payton
Halit Erkiletlioğlu


Fayton
ya da

Payton

Halit Erkiletlioğlu

“Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir,
Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!” 

Yahya Kemal

F ransızca Phaéton kelimesi, Hellen mitolojisindeki güneş tanrısı Helios’un oğlu 
Phaethon’dan gelir. Hikâyeye göre; Phaethon, babasından güneş arabasını 

kullanmak üzere izin alır. Ancak atların kontrolünü kaybederek Dünya’yı ateşe ver-
meye başlar. Zeus daha fazla zarar vermesini önlemek için Phaethon’u bir şimşekle 
vurur. Phaethon sonradan “Po” adını alan Eridanus nehrinin ağzına düşer ve ölür. 
İsmini bu mitolojiden alan phaéton, dilimize fayton ya da payton olarak geçmiştir.

Avrupa’dan gelen ve 1825’e kadar sadece hükümdarlar tarafından kullanılma-
sına izin verilen faytonları ise, bu tarihten sonra saray ileri gelenlerinin ve devlet 
erkânının da kullanmasına izin verilmiştir. II. Mahmut arabaya binmeyi âdet hâline 
getiren ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Faytonlar Sultan Abdülmecid döneminde 
konak ve saray arabası olarak kullanılmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde ise kira 
faytonları kullanılmıştır. Abdülaziz’den sonra Osmanlı padişahları, sadrazamlar, 
nazırlar törenlere özel faytonlarla katılmışlardır. Padişahın dört atla koşulan ara-
bası en muhteşem faytondu ve buna “saltanat arabası” denilmekteydi. Faytonlar 
dönemin kültürünü, sanatını etkilemiş, edebiyata bile konu olmuştur.

Sultan II. Abdülhamid zamanında kadınların binmesi yasaklanan İstanbul 
faytonları ilk zamanlarda oldukça süslü, pırıl pırıl arabalar olup, fayton sürücüleri 
de çehresi güzel, süslü kıyafetler giyen kişilerdi. Ancak zaman içinde bu durum 
değişmiş ve faytonların çoğu eski, sürücüleri de pejmürde bir hâle gelmiştir.

İki atla çekilen, üstü körüklü ve karşılıklı ikişer kişinin oturabildiği binek arabası 
olan faytonlar, Anadolu’ya yayılmış ve şehirlerde otomobil ve belediye otobüslerinin 
yaygınlaştığı 1960’lı yıllara kadar kullanılmıştır.

Katkılarından dolayı Sn. Alim Gerçel’e teşekkür ederim.
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▲ Halkın şehir içi yolculuklarında kullanılan bir fayton, davetsiz misafiriyle ▲ F.: Ahmet Sıvacı ▲ F.: Ahmet Sıvacı

Kayseri’de yolcu taşımacılığı alanında 
on dokuzuncu yüzyılın sonlarından 1970’li 
yıllara kadar yaygın olarak kullanılan bu 
arabaların, yolcu taşıma görevi dışında 
yaşam kültürümüze de girerek düğünlerde 
ve sünnet törenlerinde “koçu” denilen 
konvoylar oluşturarak ve süslenerek 
misafirleri şehrin ana caddelerinde gez-
dirmeleri alışılmış bir ritüeldi. Koçuların 
sayılarıysa düğün sahibinin zenginliği ve 
sosyal statüsü ile sınırlıydı.

İki atla çekilen bu arabaların önünde 
arabacının oturduğu yüksek bir yer, 
arkasında iki kişinin oturabileceği bir 

deri koltuk ile bu koltuğun karşısında da 
yine iki kişinin daha oturabileceği bir yer 
bulunurdu. Yolcuların genç çocuklarını 
arabacı bazen yanına oturturdu, eline de 
atların gemini verdi mi çocuğun keyfine 
diyecek olmazdı. Yolcu oturma yerinin 
üzeri “körük” denilen bir tente ile kapalı 
olup, sıcak yaz günlerinde bu tente geriye 
doğru açılabilirdi. Bu körük sebebiyle 
faytonlara halk arasında “körüklü” de 
denirdi. Arabanın sağında ve solunda 
çok orijinal camlı veya aynalı fenerleri 
olurdu. Yolcunun kolay binmesi için her 
iki tarafta basamaklar bulunurdu.

Önde küçük ve arkada da daha büyük 
dilimli ahşap tekerleklerin ortalarında 
parlak ve çıkıntı yağlama merkezleri olup, 
tekerleklerin yere temas eden dış yüzeyleri 
lastikle kaplanırdı. Tekerleklerin hemen 
üzerinde de çamurlukları vardı. Atların 
su ihtiyacını karşılamak için arabanın 
arkasında bir kova bağlı olur, yemleri 
ise kıl torbalarda arabacının oturduğu 
yerin altında bulundurulur ve iş olmadığı 
zamanlarda durakta beklenirken bu torba 
atın boynuna asılarak genellikle arpa 
olan yemini yemesi sağlanırdı.

Atlar gayet bakımlıydı ve de şehir 
trafiğini aksatmamak üzere terbiye 
edilmişti. Koşum takımları arabacının 

zevkine göre bazen parlak metallerle 
bazen de yapma çiçeklerle süslü olurdu.

Arabacının bir elinde atları yönettiği 
gem ve diğer elinde de deriden yapılmış, 
ucu atların ve arabanın her noktasına 
uzanabilen kırbaçları olurdu. Bu arabaların 
arka tekerlek akslarının arkasında, galiba 
üstteki körüğü taşımak için makaslar 
ve makasları birleştiren kalın bir demir 
olurdu ki dönemin çocukları arabacıya 
çaktırmadan bu demire oturarak yara-
mazlık yaparlardı. Fakat arabacı da çocuğu 
fark edince kırbacını arkaya doğru öyle 
bir sallardı ki çoğu zaman kırbaç arkadaki 

davetsiz yolcunun yüzünde şaklardı.
Bu yaramazlığı Rahmetli Şemsi 

Yastıman şöyle şiirleştirmişti:

“Cesurluğum dutsa, şöyle kasılsam
Yaylıların arkasına asılsam
Kımçıyı yiyince yere yassılsam
Yollarda ağlayıp durmak istiyom”

Kayseri faytoncularından Topal Efe, 
Şaban Kasapoğlu, Arabacı Çakmak, Ara-
bacı İbo, Arabacı Nuh Ağa gibi herkesin 
tanıdığı gayet namlıları vardı.

Kayseri’de bahsi geçen dönemde 
ticarî taksiler henüz yaygınlaşmadığı 
için taşımacılıkta önemli bir boşluğu 
dolduran faytonların, Kiçikapı’da Kayseri 
Lisesi’nin şimdiki Merkez Bankası’na 
bakan köşesinde, Kağnı Pazarı’nda Yıldız 
Han’ın yanında, Düvenönü’ndeki eski 
Sivas Oteli’nin yanında ve Ot Pazarı’nda 
Körükçü Han’ın yanında durakları vardı. 
Atların nal ihtiyaçlarını tamamlamak 
üzere duraklarda nalbantlar da bulunurdu. 
Arabacının ücreti yolcuyu götüreceği 
adrese göre sıkı bir pazarlıkla belirlenirdi.

Caddelerde at pisliklerinin kötü 
bir manzara oluşturmasına rağmen bu 
nostaljik taşıma araçları bir devrin sosyal 
hayatında önemli bir yer tutmuştur.

Yazımızı çok güzel bir fayton hikâyesi 
ile bitirelim:

“VAY KÖRÜKÇÜDEN YEDIĞIM KIRBAÇLAR VAY.
... 8-10 yaşlarımdaydım. Bizim evin oraya (Danacılar Mah.) müşteri getiren bir 

payton gördüm. Hep çocukların arkasına asıldıklarını görüyorum ama kendim 
hiç cesaret edememiştim. Arkadaşlarım paytonun arkasına asılmışlar ve sıra bana 
gelmişti. Ama bu paytonun arkası dikenli telle çevrilmişti. Arkadaşlarım asılmam 
gerektiğini yoksa benimle oynamayacaklarını söylediler. E, onlar oynamazsa ben ne 
yapardım? ‘Bari ben de asılayım, hızlanmadan bırakır dikenli teli aşar kurtulurum.’ 
diye düşündüm. Dikenli tel ile çevrili yere geçtim ve makasın üstüne oturdum.

... Payton hareket etti, şeytan dürttü, ‘Biraz daha gideyim de öyle bırakayım.’ 
dedim. Hoşuma gitmişti bu şekilde yolculuk etmek. Bırakıp dikenli teli aşmak iste-
dim fakat geç kalmıştım. Elimi bıraktığım anda dikenli tel bana çarpacak ve o hızla 
yere düşeceğim. Tuğla Sokak’tan Kara İmam Mahallesi’ne doğru gidiyoruz. O yol 
takibi ile Gülük Camii yanından Düvenönü’ndeki paytoncular durağına varacağız. 
Yolda benim paytona asıldığımı gören çocuklar bağırıyor: ‘Arabacı, çal kırbacı!!!’ 
Bu söz arkada paytona asılan biri var demekti. Paytoncu arka tarafa doğru çalıyor 
kırbacı, kırbacın ucu ıslık çalarak geliyor, sağıma soluma değiyor, canım yanıyor 
ama bırakamıyorum ki, bırakırsam dikenli tele takılacağım, her tarafım yırtılacak, 
elbiseler de dâhil. Ayakkabımın biri ayağımdan çıktı mı, hay ya Rabbim. Kaldırım 
üstünde çıplak ayakla koşmak da çok zor oluyor. Mevsim yaz olduğu için kaldırım 
taşları çıplak ayağımı yakıyor… Yol gittikçe uzuyor ve bir türlü bitmek bilmiyordu. 
Yol boyunca çok kırbaç yedim, terden, korkudan ve yorgunluktan da öldüm. Eski 
Sivas Oteli yanındaki Düvenönü paytoncular durağına geldik ama ben insanlıktan 
çıktım.

... Payton durur durmaz hemen dikenli teli aştım ama, paytoncu kulağımdan 
yakaladı, ve öyle sıkıyordu ki, kırbaç bunun yanında lokumdu. Başladım bütün 
gücümle ağlamaya. Etraftan esnaflar gelip beni paytoncunun elinden kurtardılar. 
Bir esnaf bana acıdı ve su verdi. Uzun bir zaman kendime gelemedim. O hengâme 
içinde donuma işemişim ki pantolonum ıslanmıştı. Ayakkabımı bulabilmek için 
yola bakarak geldim. Yolda buldum ayakkabımı. Sonra eve geldim, hemen sedire 
kıvrılıp uyudum. Ama o paytoncunun kırbaç dayağı ve kulağımın çekilmesinin 
korkusunu uzun zaman üstümden atamadım. Bir daha paytona asılıp asılmadığımı 
hiç merak etmeyin olur mu?” �
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Kayseri’de Yaşayan

Levent Değirmencioğlu

LOZAN ANTLAŞMASI VE MÜBADELE
Kurtuluş Savaşı sonrasında, Türkiye ile Avrupalı devletler 

arasında süregelen savaş ortamını sona erdirmek amacıyla 
düzenlenmiş bir konferans sonunda, 24 Temmuz 1923’te 
İsviçre’nin Lozan şehrinde “Lozan Barış Antlaşması” imza-
lanmış, bu doğrultuda Yunanistan ile Türkiye ülkeler arası 
nüfus değişimi (mübadele) yapılması konusunda anlaşmıştır. 
Erdal’ın (2006) Tanin’den (1922) aktardığına göre, Lozan 
Konferansı’nda 1 Aralık 1922 tarihli oturumda sadece mübadele 
konusu gündeme getirilmiş, Lord Curzon’un çağrısı üzerine 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir nüfus mübadelesi yapılması 
gerekliliğine vurgu yapılmıştır. (Erdal, 2006, 40). 30 Ocak 
1923’te Lozan’da imzalanan Türk-Rum ahali mübadelesine 
ilişkin sözleşmenin 25 Ağustos’ta her iki ülke tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra, 19. madde gere-
ğince, göçmenlerin mübadelesine başlanmıştır (Çapa, 1990, 
49). Kurtulgan’a göre, Lozan Antlaşması çerçevesinde, Balkan 
coğrafyasından ilk ve öncelikli olarak Yunanistan ile Türkiye 
arasında göçler başlamış ve bu süreç zaman içerisinde tüm 
coğrafyaya yayılmıştır (Kurtulgan, 2010, 19).

Mübadele sözleşmesinin sonucu olarak İstanbul, Gökçeada 
ve Bozcaada’da ikamet eden Ortodoks Rumların dışında tüm 
Anadolu’da ve Doğu Trakya’da ikamet eden Ortodoks Rumlar 
Yunanistan’a; Batı Trakya dışında Yunanistan topraklarında 
yaşayan tüm Müslümanlar Türkiye’ye gönderilmiştir. Devlet 
İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, mübadele kararının 
sonucu olarak 1923 ile 1927 yılları arasında Yunanistan’dan 
Türkiye’ye 456.720 Müslüman gelmiş ve çoğunluğu Ekim 
1923’te kurulan Mübadele İskân ve İmar Vekâleti tarafından 
önceden belirlenmiş olan köy ve şehirlere yerleştirilmiştir 
(Goularas, 2012, 131). Kiracı, Lozan’da imzalanan sözleşmeyle 
1,5 milyon üzerinde Rum ve 500 bine yakın Türk’ün karşılıklı 
yer değiştirdiğini ifade etmiştir (Kiracı, 2006, 1).

İskân faaliyetlerinin sonuçlarına baktığımızda, Türkiye’de 
mübadil iskânının en yoğun olduğu yerlerin genel olarak eski 
Rum yerleşimleri olduğunu görmekteyiz. Köy iskânı açısından 
ele aldığımızda, mübadiller çoğunlukla mübadele öncesi ya da 
mübadeleyle Rumların terk ettiği boş köylere iskân edilmiş-
lerdir. Yunanistan ve Balkanlar’dan gelen göçmenlerin malları 
ve iskânına ilişkin olarak çıkartılmış kanunlar doğrultusunda, 

“Mübadil” olarak tanımlanan göçmenler Anadolu’dan Yunanis-

Selanik Göçmenleri

tan’a gönderilen Rumların bıraktıkları evlere, ticarethanelere 
ve topraklara mesleklerine göre yerleştirilmişlerdir (Arı, 1960, 
4). Bu nedenle en çok mübadil iskânı Batı Anadolu ve Trakya’ya 
olmuştur. Diğer mübadiller ise yerli halkın yaşadığı köylere 
ya da kendilerinden önce iskân edilmiş olan muhacirlerin 
köylerine iskân edilmişlerdir (Goularas, 2012, 131).

KAYSERI’DE ISKÂN EDILEN GÖÇMENLER
17 Temmuz 1923 tarihli İcra Vekilleri Heyeti’nin yaptığı bu 

mıntıka dağılımı, gelen mübadil sayısının beklenenden fazla 
olması ve ulaşım koşulları, iskân bölgelerindeki emvâl-i metrûke 
durumu, arazi tevziâtında yaşanması muhtemel güçlükler gibi 
gerekçelerle vekâlet tarafından yeniden düzenlenerek 10’a 
kadar çıkarılmış, mıntıkalarda değişiklikler de yapılabilmiştir. 
Vekâletin yaptığı değişiklikle iskân mıntıkaları; 1. mıntıka: Sinop, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Amasya, Tokat, 
Çorum, 2. mıntıka: Edirne, Tekfurdağı, Gelibolu, Kırkkilise, 
Çanakkale, 3. mıntıka: Balıkesir, 4. mıntıka: İzmir, Manisa, 
Aydın, Menteşe, Afyon, 5. mıntıka: Bursa, 6. mıntıka: İstanbul, 
Çatalca, Zonguldak, 7. mıntıka: İzmit, Bolu, Bilecik, Eski şehir, 
Kütahya, 8. mıntıka: Antalya, Isparta, Burdur, 9. mıntıka: 
Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir ve 10. mıntıka: Adana, 
Mersin, Silifke, Kozan, Ayıntap, Maraş olarak belirlenmiştir 
(Erdal, 2006, 136–137). Erdal ve Goularas’ın ifadelerinden, 
Yunanistan’dan gelen göçmenlerin önemli bir bölümünün 
de (7280 kişi) Kayseri’ye yerleştiğini görmekteyiz. Kayseri 
mebusu Ahmet Hilmi Bey’e göre, Kayseri’de Siroz, Drama ve 
Sırfiçe’nin biraz sermaye sahibi, şehir hayatına alışkın olan 

Göçmen 
Müzisyenler Selanikli müzisyenler, mübadele 

yıllarından günümüze Kayseri’nin 
kültür-sanat alanındaki hafıza 
taşıyıcıları olmuş, düğün merasimleri, 
kutlamalar, asker uğurlama 
vb. pratiklerde görev alarak bu 
manada kültür aktarıcılığı rolünü 
üstlenmişlerdir.
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Hacı Ali Seçil X - - - X

Kenan Seçil - X - - -

Erdem Seçil X - - - X

Cafer Seçil X - - - X

Bektaş Menge - X - - -

İhsan Menge - X - - -

Aytaç Menge X - X - -

Uğur Menge X - X - -

Engin Menge - X - - -

Ömer Menge X - X -

Abdullah Menge X - X - -

Şenol Burkay X - X - -

Levent Burkay X - X - -

Recep Burkay X - X - -

Günay Deringöl X - X - -

Suat Deringöl X - X - -

Kadir Deringöl X - X - -

Mustafa Deringöl X - X - -

Tarık Karadeniz X - X - -

Recep Karadeniz - X - - -

Hasan Karadeniz - X - - -

Murat Karadeniz - X - - -

Ramazan Karadeniz - X - - -

Mustafa Karadeniz X - X - -

Nuh Mehmet Naiki - X - - -

Mustafa Naiki X - X - -

Metin Naiki - X - - -

Aytaç Ankara X - - X -

Mithat Ankara X - - X -

Hüseyin Sezen - X - - -

Mehmet Sezen - X - - -

Aykut Artut X - X - -

Muammer Ökan X - X - -

Hasan Oral - X - - -

İrfan Oral X - X - -

Sedat Saltık X - X - -

Murat Yeşil X - X - -

Hakan Döner X - X - -

TOPLAM 25 13 20 2 3

ticaret ehli göçmenlerin yanında; Kozana’ya bağlı köylerden 
getirilen çiftçi aileler de iskân edilmiştir (Çapa, 1990, 59).

Diğer bölgelerde iskân edilen göçmenler gibi, Kayseri’de 
iskân edilen göçmenler de, göç sonrasında yaşama yönelik 
yeniden bir düzen kurma sürecinde, maddi ve manevi açıdan 
çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Bazıları kendi kültür 
ve yaşantılarını burada devam ettirmiş, bazıları ise bulun-
dukları coğrafyanın yaşantısına adapte olmuşlardır. Kendi 
kültür ve yaşantısını devam ettirebilen göçmenler, kendi 
yaşam tarzlarını ve kültürlerinde olan bazı uygulamaları, 
yerleştikleri yerlerdeki insanlarla paylaşmış, bu yolla şehrin 
sosyal yaşantısını doğrudan etkilemiş, bazı noktalarda da 
değişmesine vesile olmuşlardır. Bahsedilen etkileşimlerden 
biri de müzik alanında yaşanmıştır kuşkusuz. Goularas (2012, 
134) mübadele odağında yaşanan etkileşimleri şu şekilde 
ifade etmiştir: “Yeni yerleşilen yerlerde karşılaşılan ekono-
mik, sosyal ve kültürel şartlar, mübadillerin yeni vatanlarına 
uyum sağlama aşamasında olumlu ya da olumsuz etkileri 
de beraberinde getirmiştir. Diğer bir taraftan, iskân yerleri, 
mübadillerin gelenek ve göreneklerinin, kıyafet, müzik, dans, 
mutfak kültürlerinin, dil ve lehçelerinin, kısacası ortak hafı-
zalarının, kültürel miraslarının ve kimliklerinin Türkiye’de 
yaşatılması açısından çok önem taşımıştır.” Geldikleri yerde 
azınlık, gittikleri yerde ise muhacir olarak adlandırılan bu 
insanlar, geldikleri ve yerleştikleri yerlere kısa sürede uyum 
göstererek yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesine 
katkı sağlamışlardır (Kurtulgan, 2010, 20).

Yunanistan’ın Selanik şehrinden Kayseri’ye gelen ve yerle-
şen göçmenlerden bazıları, kültürlerinde var olan ve geldikleri 
yerlerde meslek olarak yürüttükleri müzik icracılığını burada 
da devam ettirmişlerdir. Selanikli müzisyenler, mübadele 
yıllarından günümüze (yaklaşık 90 yıl) Kayseri’nin kültür-sa-
nat alanındaki hafıza taşıyıcıları olmuş, düğün merasimleri, 
kutlamalar, asker uğurlama vb. pratiklerde görev alarak bu 
manada kültür aktarıcılığı rolünü üstlenmişlerdir. 

SELANIKLI MÜZISYENLER VE KAYSERI’NIN 
SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAMINA KATKILARI

Selanikli Müzisyenler
Aşağıdaki tabloda, araştırma kapsamında tespit edilen 

müzisyenlerin isimleri ve geldikleri şehirlere yönelik dağılım 
yer almaktadır.

Tablo incelendiğinde, müzisyenlerin Yunanistan’ın Selanik 
şehrine bağlı 3 farklı ilçeden geldikleri görülmektedir. Köken 
olarak 20 müzisyen Yenice’den, 2 müzisyen Serfice’den, 3 
müzisyen de Menlik’ten geldiklerini ifade etmişlerdir. Günü-
müzde, bu yerleşim yerlerinin bazıları kaynaklarda şehir 

olarak ifade edilmektedir. Ancak göç zamanı (1922–25) göz 
önünde bulundurulduğunda bu yerleşim yerlerinin ilçe ya da 
kaza olarak ifade edildiği görülmüştür. Müzisyenlerle yapılan 
görüşmelerde, ulaşılan en yaşlı müzisyen olan H. Ali Seçil’in 
(78) ifadelerine göre, göçmen müzisyenlerin bir kısmı Kay-
seri’ye doğrudan, bir kısmı ise İzmir üzerinden farklı gruplar 
hâlinde gelmişlerdir. Bazıları burada tanışmış, aynı bölgeden 
geldiklerini burada öğrenmişlerdir.

Kutlamalar
Müzisyenlerle yapılan görüşmelerde, en yaşlı müzisyenin 

Hacı Ali Seçil (78) olduğu görülmüştür. Seçil’den, mesleğe 
başladığı yıllardan günümüze kadar müzik yaptıkları etkinlik 
ve ortamlardan bahsetmesi istenmiştir. Seçil, görüşme yapılan 
tüm diğer müzisyenleri de dâhil ederek; 60 yıldan fazla bir 
süredir Kayseri’deki (merkez ve ilçelere bağlı köyler dâhil 
olmak üzere) düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, bağ eğlen-
celeri, oturmalar, yayla festivalleri vb. etkinliklerde müzisyen 

olarak yer aldıklarını aktarmıştır. Seçil, yukarda bahsedilen 
etkinliklerin dışında düğün salonları, otel, gazino, restoran 
vb. mekânlarda da müzik yaptıklarını (özel günlerde veya 
düzenli olarak), bu vasıtayla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerden gelen birçok ünlü sanatçıyla da çalışma 
fırsatı bulduklarını belirtmiştir. Görüşme yapılan diğer müzis-
yenler de yer aldıkları etkinlikler ve ortamlarla ilgili benzer 
ifadeler kullanmışlardır. Müzik, bir toplumun yazılı-sözlü 
kültürünü, değerlerini, gelenek ve göreneklerini yansıtan bir 
ayna gibidir kuşkusuz. Bu bağlamda, müzisyenlerin yaşadıkları 

coğrafyalarda, gerçekleştirdikleri etkinlikler 
vasıtasıyla, toplumun kutlama kültürünü, bağlı 
olarak değerlerini, gelenek, örf ve adetlerini 
yaşattıklarını, en önemlisi de sonraki nesillere 
aktardıklarını söylemek mümkündür. Etkinliklerin 
Kayseri’nin merkezi dışında, merkez ve ilçelere bağlı 
köylerde de gerçekleştirildiğini düşünürsek; müzisyen-
lerin, aynı zamanda birer kültür taşıyıcısı olarak, etki 
alanlarının son derece geniş olduğunu söyleyebiliriz.

Konserler
Kayseri’de; Erciyes Üniversitesi, Belediye Konserva-

tuarı, MEB, Meslek Odaları, Dernekler vb. kurumlar ve yapılar 
bünyesinde faaliyet gösteren 10’a yakın koro bulunmaktadır. Bu 
korolar, Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği alanlarında, düzenli ve ücretsiz olarak gerçekleştirdik-
leri konser faaliyetleriyle, toplumun amatör ve profesyonel 
düzeydeki müzik ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Bu 
doğrultuda, zaman zaman İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 
şehirlerden, alanda ismi duyulmuş önemli sanatçılar (özellikle 
TRT sanatçıları) konserlere davet edilmekte, sanatçıların 
konserler vasıtasıyla alana yönelik bilgi, görgü ve tecrübele-
rini doğrudan müzik severlerle (icracı, solist, dinleyici vs.) 
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doğru olacaktır. Öte yandan, büyük şehirlerden (özellikle TRT 
kurumundan) davet edilen sanatçılar, alana yönelik bilgi, görgü 
ve tecrübeleri ile katıldıkları konser faaliyetlerinin niteliğini 
artırmaktadır. Bu durum, icranın dolayısıyla da icracının da 
gelişimini gerekli kılmaktadır bir yönden. Kayseri’de, büyük 
şehirlerden sanatçı davet edilebilecek nitelikte koroların 
bulunması, yukarıda vurguladığımız üzere nitelikli icracıların 
varlığıyla mümkün olmaktadır.

Müzik Eğitimi
Müzisyenlerle yapılan görüşmelerde, müzisyenlere müzik 

eğitimine yönelik olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler de 

sorulmuştur. Müzisyenlerin geneli, kendi içlerinde (aynı 
mesleği yapan bireyler olarak) icracılığın sonraki nesillere 
aktarılmasında usta çırak ilişkisine bağlı eğitim yönteminin 
hâkim olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitimin en çok etkinlik-
lerde gerçekleştiğine vurgu yapan müzisyenler, etkinlikler 
dışında evlerde, mahallelerdeki toplanma alanlarında, büro vb. 
mekânlarda da eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirt-
mişlerdir. Öte yandan, müzisyenlerden Mithat Ankara, Günay 
Deringöl ve Suat Deringöl açtıkları müzik evleri vasıtasıyla, 
ticari anlamda müzik eğitimi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini 
ifade etmişlerdir. Mithat Ankara, müzik evini maddi nedenler 
dolayısıyla kapatmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Günay 
Deringöl ve Suat Deringöl’e ait müzik evlerinin hâlen müzik 
eğitimi faaliyetlerine devam ettiği öğrenilmiştir. Müzisyen-

lerden bazıları da, nadir de olsa ev ortamında ücretli olarak 
müzik eğitimi verdiklerinden bahsetmiştir.

Yukarıdaki tespitlerden yola çıkarak, müzisyenlerin icracı 
kimliklerinin yanında, eğitimci kimlikleriyle de Kayseri’nin 
sosyal yaşantısına katkı sağladıklarını, bu kapsamda; müzikli 
etkinlikleri, bu alandaki kültürümüzü, değerlerimizi, gelenek 
ve göreneklerimizi, sonraki nesillere aktaracak yeni müzisyen-
leri yetiştirdiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan, müzisyenler, 
gerek özel (ev ortamında) gerekse de açtıkları özel müzik 
evlerinde verdikleri müzik eğitimi ile müziği hobi olarak ya 
da meslek olarak seçecek bireyler de yetiştirmektedirler. Bu 
noktadaki eğitim faaliyetlerinin de şehrin sosyal yaşantısı 
üzerinde doğrudan etkili olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak, Kayseri’ye Selanik’ten göç eden müzisyenler 
yarım asırdan fazla bir süredir, Kayseri merkez, merkez ve 
ilçelere bağlı köylerde düğün merasimleri, kutlamalar, kon-
serler vb. alanlarda gerçekleştirdikleri müzik pratikleriyle, 
Kayseri merkezde müzik eğitimi alanında gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerle, Kayseri’nin sosyo-kültürel yapısını şekillendirmiş, 
şehrin kültür hafızasını koruyarak, bu alandaki gelenek ve 
göreneklerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamışlardır. �
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paylaşması sağlanmaktadır.
Yapılan görüşmelerde, müzis-

yenlerin birçoğunun, belirli 
dönemlerde, yukarıda bahse-
dilen korolarda icracı olarak 
görev yaptıkları tespit edilmiştir. 
Herhangi bir kurum/yapı altında 
faaliyet gösteren bir koronun 
devamlılığındaki en önemli 

unsurlardan biri; icracılardır kuş-
kusuz. Dolayısıyla müzisyenlerin bu 

noktada önemli bir açığı doldurduklarını söylemek 
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Arkeoloji
Kapadokya’da Bir Ortaçağ Yerleşimi: Mavrucandere
Doç Dr. Nilüfer Peker


▲ Aziz Georgios Kilisesi, Aziz Betimi

O rtaçağ boyunca, Anadolu’da Bizans 
İmparatorluğu’nun oldukça önemli 

taşra merkezlerinden biri olan Kapa-
dokya, kayaya oyma yüzlerce yerleşimi, 
kiliseleri ve manastırlarıyla cazip bir 
yerleşim bölgesiydi. Bu yerleşimlerden 
biri olan Mavrucandere vadisi bölge 
içinde çok önemli kavşak noktalarından 
birinin üzerinde, tarımsal kimliğinin 
yanı sıra kültsel niteliği ile de öne çıkan 
bir yerleşim olarak dikkat çekiyordu. 
Her ne kadar bugün Mavrucandere, 
Kapadokya’nın görece daha az bilinen 
bir tarafında hak ettiği ilgiyi görmemiş 
olarak ayakta kalmaya dirense de tarihî 
ve arkeolojik veriler ne derece zengin 
ve çok katmanlı bir kültürün parçası 
olduğunu ısrarla dile getiriyor.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine 20 km 
uzaklıkta ve bugün Güzeldere, Başdere 
olarak da anılan yaklaşık 10 km uzunlu-
ğundaki vadi, 19. yüzyılın sonu 20. yüz-
yılın başında Türkler arasında Dereköy, 
Rumlar arasında ise aynı anlama gelen 

“Potamia” adıyla anılıyordu.1 Yerleşim, 
Ortaçağ ve öncesinde, kuzeyde Agios 
Prokopios (Ürgüp), Tamissos (Taş-
kınpaşa) ve Sobessos’u (Şahinefendi), 
güneyde Soandos (Soğanlı) üzerin-
den Kyzistra’yı (Yeşilhisar), batıda ise 
Malakopea (Derinkuyu), Nazianzos ve 
Kolonea’yı (Aksaray) birbirine bağlayan 
yol güzergâhında önemli bir kavşak 
noktası konumundaydı.2 20. yüzyılın 
başından itibaren Henry Grégoire, Hans 
Rott, Guillaume de Jerphanion, Nichole 
Thierry ve Catherine Jolivet-Lévy gibi 
araştırmacılar vadideki bazı yapıları 
tekil özellikleri bağlamında yayımlamış 
olmalarına rağmen yerleşimin bütüncül 
kontekstine dair yeni veriler 2009 yılından 

1 G. de Jerphanion, Une nouvelle province de 
l’art byzantin. Les églises rupestres de Cap-
padoce, Paris 1925-1942, II, 207. Mavrucan 
isminin kökeni için ayrıca bkz. Jerphanion, 
Une nouvelle, II, 235.

2 F. Hild, Das byzantinische Strassensystem in 
Kappadokien, Viyana, 1977, 78, harita 4.
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▲ Aziz Georgios Kilisesi, İç Görünüm

▲ Aziz Georgios Kilisesi, Aziz Georgios Diasoritis Betimi

verileri arasında en göze çarpanlarıdır. 
Kapadokya’nın mezar sayısıyla da dikkat 
çeken en anıtsal nekropol cephesine 
sahip Güzelöz Nekropolü bölge için 
kuşkusuz çok önemli ve benzersiz bir 
örnektir. Bugün Güzelöz’den Soğanlı’ya 

uzanan karayolunun kenarında yükse-
len nekropol fasadı, süslemeli cephe 
düzenlemeleri ve arkosoliumlar içine 
yerleştirilmiş özenli klineleriyle, Roma 
döneminde Mavrucandere’nin varlıklı 
sakinlerinin ebedî mekânlarına dair çok 
önemli bilgiler yansıtıyor.

Kapadokya’nın genelinde olduğu gibi 
Mavrucandere’de de erozyon ve toprak 

kayması özellikle de kaya oyma yapılarda 
kayıplara ya da yapıların toprak altında 
kalmasına yol açsa da, arkeolojik veriler 
vadideki Ortaçağ yerleşiminin zirai nite-
likte, organize ve planlı olduğunu işaret 
eder. Kapadokya’da kırsal yerleşimlerin 

niteliklerine ilişkin araştırmaların azlığı 
düşünüldüğünde, Mavrucandere’de gün 
ışığına çıkan veriler oldukça değerlidir. 
Öyle görünüyor ki, Ortaçağ’da vadinin 
sakinleri alanın topografik özelliklerini 
göz önüne alarak yapı gruplarını ve 
mahalleleri düzenlemişlerdir. Bu bilinçli 
planlamada en dikkat çekici noktalardan 
biri fabrika niteliğindeki zirai tesisleri 

oluşturan değirmen, şarap ve sınırlı 
sayıda yağ işlikleri ve sulama kanalları-
nın, vadinin daha kontrollü güneş alan 
bir yamacında bir arada düzenlenmiş 
olmasıdır.5 Toplu bir üretim ve tarım alanı 
olarak konut ve kiliselerden ayrı biçimde 

planlanmış Ağaçlık ve Çörtarım’da, yan 
yana sıralanmış üzüm işleme atölyeleri 
ve bağ terasları bulunur. Geniş çaplı ve 
organize bu üretim alanları, özellikle 

5 N. Peker, “Agricultural production and 
installations in Byzantine Cappadocia: a 
case study focusing on Mavrucandere”, 
Byzantine and Modern Greek Studies, 44, 1 
(2020), 40-61.

de 10. yüzyıl ve devamında, yerleşimin 
ihtiyacının üzerindeki üretim potansiye-
liyle, şüphesiz Mavrucandere’nin şarap 
üretimini ticari amaçla yürüttüğünün bir 
kanıtıdır. Öte yandan, tarım alanıyla bir-
likte tasarlanmış bu zirai tesisler Bizans 

dönemi üretim ve sulama pratiklerini 
göstermesi bakımından da değerlidir.

Mavrucandere sakinleri mahallelerini 
vadinin yamaçlarında belirli yükseklikte 
kurarak konut ve kiliselerini bir arada 
planlamışlardır. Hem Başköy’de hem 
de Güzelöz’de Mistikan bölgesinde aynı 
patika üzerindeki çok sayıda kilise aynı 
zamanda mezar alanı olarak düzenlen-
miştir. Mezarlar çoğunlukla kiliselerin 
dromos biçimli narteks (giriş) mekân-
larında, çevresinde, kimi zaman da 
üzerinde yer alır. Vadide Bizans dönemi 
konutlarının, Kapadokya’da özellikle de 
11. yüzyılda yaygın olarak görülen avlulu 
konut kompleksleri geleneğinden daha 
farklı olduğu görülür. Kapadokya’nın 
anıtsal ve çoğunlukla kemerlerle hare-

ketlendirilmiş bir avlunun etrafında 
düzenlenen kaya oyma mekânlardan 
oluşan karakteristik bu konut tipi, var-
lıklı toprak sahibi aristokratların dinî 
ve sivil yaşamlarını sürdürdükleri daha 
anıtsal kuruluşlardır. Vadide görülen az 

sayıdaki konut olarak adlandırılabilecek 
kaya oyma mekânlar, bu kuruluşların 
aksine basit salon, depolama alanları ve 
odalardan oluşan düzenlemeler içerir. 
Mavrucandere’de avlulu kompleks 
türünde kuruluşlara rastlamıyor oluşu-
muz, yerleşimin ağırlıklı olarak tarımsal 
nitelikli bir köy oluşuyla ilişkilendirilebilir. 
Dahası hemen bitişiğindeki Soğanlı gibi, 
aristokrat bir aile olan Skepideslerin 
aktif olduğu bir yerleşimin var oluşu da 
Mavrucandere’nin buraya bağlı tarımsal 
bir yerleşim olduğunu düşünmemizi 
sağlıyor. 1909 tarihli yayınında Henry 
Grégoire’ın da sözünü ettiği gibi her iki 
yerleşim arasında bulunan kaya oyma 
merdivenlerden oluşan kısa geçit iki yer-
leşimin ne derece bağlantılı olduğunu da 

itibaren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleri ve destekleriyle 
ekip arkadaşlarım ile birlikte yürüttüğüm 
kapsamlı bir yüzey araştırmasıyla gün 
ışığına çıkmaya başladı.3

KIRSAL BIR YERLEŞIM 
MODELI OLARAK 
MAVRUCANDERE

Kuşkusuz araştırmalarımız Mavru-
candere vadisinin Ortaçağ’a ait yerleşim 
organizasyonu, kâgir ve kaya oyma 
mimarisi, zirai yaşamı, yeraltı mekân-
larının karakteristiği, duvar resimleri 
ve diğer sanatsal üretimine ilişkin çok 
önemli yeni verileri gün ışığına çıkarmış-
tır.4 Bunun yanı sıra aslında yerleşimin 
Ortaçağ öncesinde de varlığını işaret 
eden arkeolojik buluntular, Mavrucande-
re’nin yaşamsal sürekliliğini belgelemesi 
bakımından oldukça değerlidir. Erken 
Bronz çağından Geç Osmanlı dönemine 
kadar tarihlendirilen seramik buluntu 
grubu ve Roma dönemine ait nekropol 
alanı, vadinin sözünü ettiğimiz bu 

3 H. Rott, Kleinasiatische Denkmäler aus Pisi-
dien, Pamphylien, Kappadokien und Lykien, 
Leipzig 1908, 151-153; H. Gregoire, Rapport 
sur un voyage d’exploration dans le pont et 
en Cappadoce, Bulletin de Correspondance 
Hellénique 33 (1909), 112-116; N. Thierry, 
Monuments inédits et peu connus de Göreme 
et de Mavrucan. Notions de centres ruraux et 
monastiques en Cappadoce rupestre, [yayın-
lanmamış doktora tezi], Paris 1968, 182-186; 
C. Jolivet-Lévy, Les églises byzantines de 
Cappadoce. Le programme iconographique de 
l’abside et de ses abords, Paris 1991, 245-254.

4 Yüzey araştırmasının sonuçları için bkz. N. 
Peker, T. Uyar, ‘Güzelöz-Başköy ve Çevresi 
Bizans Dönemi Yerleşimleri 2009’, 28. 
Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. cilt (2011) 
283-302; N. Peker, T. Uyar, ‘Güzelöz-Basköy 
Bizans Yerleşimleri 2010’, 29. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, (2012) 251-266; 
N. Peker, T. Uyar, ‘Güzelöz-Basköy Bizans 
Yerleşimleri 2011’, 30. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı, 2. Cilt, (2013) 147-156; N. Peker, T. 
Uyar, ‘Güzelöz-Basköy Bizans Yerleşimleri 
2012’, 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. 
Cilt, (2014) 110-119.

47

Ar
ke

ol
oj

i

46

Ar
ke

ol
oj

i



▲ Güzelöz Roma Nekropolü, Mezar Dış Görünüm

▲ Güzelöz Roma Nekropolü, Mezar İç Görünüm▲ Aziz Georgios Kilisesi, Dış Görünüm

▲ Ağaçlık Şarap İşliği

▲ Mavrucandere Vadisi Genel

kanıtlıyor. Aynı zamanda yazarın sözünü 
ettiği bu geçidin yakınındaki kastron’un 
duvarlarını oluşturan kesme taş kalıntıları 
bugün hala mevcuttur. Şüphesiz platonun 
üzerinde konumlanmış, oldukça geniş 
bir bölgeye hâkim olan gözetleme amaçlı, 
tahkim edilmiş bu küçük kale, Ortaçağ 
Kapadokya’sında ve hatta tüm Anadolu’da 
yaygın olan bir güvenlik çözümüydü ve 
Mavrucandere’nin savunma ve güvenliğini 
sağlıyor olmalıydı.

RESIM SANATI VE 
KÜLTSEL VERILER

Bizans Kapadokya’sı için hiç kuşku 
yok ki anıtsal duvar resimleri en güvenli 
tarihlendirme kriteridir. Mavrucande-
re’nin büyük bölümü kaya oyma olan 
kiliselerinde görülen duvar resimleri 
üç farklı üretim dönemini işaret eder. 
İlk gruptaki 9. yüzyıl örnekleri bölgenin 
tümünde olduğu gibi ince ve homojen 
sıva yapıları, açık parlak renk skalaları ile 
dikkat çekerken, Güzelöz’deki Haç Kilise 
gibi 10. yüzyıl başına tarihlendirilen bir 
grup örnek, çok sayıda sahne seçimiyle 
öyküleyici tavrı benimsemiştir. Vadi, 
hem Kapadokya bölgesinde hem de 

Bizans’ın Anadolu’yu da içine alan doğu 
coğrafyasında benzerine daha önce rast-
lanmayan ünik bir resim programına da 
ev sahipliği yapar. Literatüre yayınlarımız 
sayesinde giren Başköy’deki 3 numaralı 
kilisedeki Yaratılış ikonografisini yan-
sıtan program, üslupsal ve ikonografik 
özellikleri, bitkisel ve geometrik motif 

repertuarı nedeniyle 10. yüzyılın başında 
yapılmış olmalıdır. Duvar resimlerine 
ilişkin bugünkü arkeolojik veriler bu 
tarihten sonra bizi 13. yüzyıla götürü-
yor. Mavrucandere’de azımsanmayacak 
sayıda yapının bu yüzyılda resimlendiğini 
görüyoruz. Kapadokya’nın siyasi ve 
sosyal yapısının Türkmenlerin gelişiyle 
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▲ Başköy 3 Numaralı Kilise, Melek

▲ Ağaçlık Kilise, İsa Betimi ▲ Aziz Georgios Kilisesi, Aziz Georgios Siklusu, Tekerlek İşkencesi

değiştiği, Selçuklu hâkimiyetinde bir 
yaşam düzeni ve üretimin olduğunun 
canlı kanıtları olan vadideki kiliselerin 
duvar resimlerinde bu dönemin yeni 
eğilimlerini de görmek mümkündür. 
Elbette bu örnekler içinde vadinin en 
anıtsal kuruluşu olan Aziz Georgios 
Kilisesi; mimarisi, bulunduğu konum ve 
duvar resimleriyle olduğu kadar kültsel 
niteliğiyle de tüm ihtişamıyla ayaktadır. 
Mimari verilerinin 10. yüzyılı işaret 
ettiği taş örgü ve trikonkhos (üç yapraklı 
yonca) planlı kilise Başköy’ün karşı 
yamacında, hâkim bir noktada kurulmuş 
bir manastır yapısıdır. Bugün yapının 
batısında olasılıkla manastırın işlik ve 
depolama alanları olarak kullanılan bir 
grup kaya oyma yer altı mekânı bulunur. 

Düzgün kesme taşlarla örülmüş yapının 
duvarlarında üç resim tabakasından 
en geç tarihli olan bugün gördüğümüz 
resimler, kilisedeki 1293 tarihini veren 
mezar kitabeleri sayesinde 13. yüzyılın 
sonuna tarihlenmektedir. Kuşkusuz 
resim programının en önemli özellikle-
rinden biri Aziz Georgios’un yaşamından 
sahneleri içermesidir. Aziz’in hayatına 
ilişkin sahneler güney konkhosta sıra-
lanır. Gerçekten de Bizans dünyasında 
Megalo Martir (Büyük Şehit) olarak 
anılan Georgios’a adanmış ve onun yaşam 
sahneleriyle bezenmiş kilise, bu açıdan 
Kapadokya’da ünik bir örnek olmanın yanı 
sıra Ortaçağ ve sonrasında da Aziz’e ait 
çok önemli bir kült merkeziydi.

1888’de Wallis Budge tarafından derle-

nen, Aziz’in mucizelerine ve çektiklerine 
ilişkin, apokrif nitelikli beş Kıpti ve Arapça 
el yazmasında Georgios’un Kapadokyalı 
olduğu ifade edilir.6 Christopher Walter, 
Aziz’in babasının Kapadokyalı pagan bir 
senatör olan Gerontius, annesinin ise 
inançlı bir Hıristiyan olan Polychronia 
olduğunu belirtir.7 Bunun yanı sıra 
Georgios’un Bizans resim geleneğindeki 
betimlerinde adına “Kapadokyalı” sıfatının 
eşlik etmesi de yaygın bir kullanımdır. 
20. yüzyılda önce Grégoire ve ardın-

6 E. Wallis Budge The Martyrdom and Miracles 
of Saint George of Cappadocia. The Coptic 
Text edited with an English Translation, 
London, 1888.

7 C. Walter, The Warrior Saints in Byzantine 
Art and Tradition, Aldershot, 2003, 112.

dan Thomas Raff, Aziz Georgios’un bu 
sıfatına da dayanarak bu savı bir adım 
daha ileri götürürler. Araştırmacılar 
Başköy Aziz Georgios kilisesinde yer 
alan Aziz’in atlı bir betimine eşlik eden 
sıfatından yola çıkarak, Mavrucandere’nin 
Aziz Georgios’un memleketi olduğunu 
öne sürmüşlerdir.8 Yapıda güneyde 
yaşam sahnelerinin yanında yer alan 
at üstündeki Georgios’un betimine 
eşlik eden “Diasoritis” sıfatı bugün yok 
olmasına rağmen önceki araştırmacıların 
kayıtlarında belgelenmiştir. Bununla 
birlikte Grégoire, Aziz’in kökeniyle 
ilgili çalışmalarında “Diasoritis” sıfatı-
nın yerleşimin adından türetildiğini ve 
Başköy’ün Aziz Georgios’un memleketi 
olduğunu ileri sürerek köyün eski adını 

“Diasoron” olarak verir. Ne yazık ki yazılı 
belgeler Mavrucandere’nin Ortaçağ ya 
da öncesindeki adıyla ilgili sessizliklerini 
koruyor. Ancak Ortaçağ boyunca Aziz’e 
adanmış anıtsal bir manastır kilisesi ve 
Kapadokya’da tek olan yaşam siklusuyla 
Başköy’ün olasılıkla çok önemli bir kült 
merkezi oluşu gerçeğini etkilemiyor. 
Üstelik sözlü tarih verileri, 19. yüzyıldan 
özellikle de nüfus mübadelesine kadar 
olan dönemde, Georgios kültünün etkisini 
yoğun biçimde sürdürdüğünü belgeler.

Mavrucandere, bir yandan Kapadok-
ya’nın benzersiz ve kültsel özelliklerini 
bünyesinde taşırken bir yandan da 
bölgenin Ortaçağı’nda tipik bir zirai 
yerleşimin niteliklerinin nasıl olduğunu 
bize gösteriyor. Dahası, Mavrucandere 
sakinlerinin yerleşimin ve mimarinin 
planlamasında yaşam ve üretim pra-
tiklerini topografik şartlara bu denli 
uyumlu biçimde tasarlamaları, Bizans 
Kapadokya’sının şimdiye kadar göz ardı 
edilmiş küçük ölçekli yerleşimleri için 
yeni şeyler söylüyor. �

8 H. Grégoire, “Saint George le Diasorite”, 
Revue de l’Instruction publique en Belgique, 
52, (1909),1-3; T. Raff, “Der hl. Georg als 
Knabenretter”, Münchner Zeitschrift für 
Balkankunde, 3, (1980), 113-26.
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Gezi
Johannes Heinrich Mordtmann’ın Kayseri Gezisi
Osman Eravşar


O smanlı İmparatorluğunda tarih konu-
sunda dersler veren araştırmacı, 10 Eylül 

1852’de doğdu. Babası Andreas David Mor-
dtmann da ünlü bir şarkiyatçıdır. Babasının 
görevinden dolayı çocukluk yıllarında İstan-
bul’da bulundu. Sonrasında ise Hamburg’da 
1861-1871 yılları arasında ilköğrenimine devam 
etmiştir. Yükseköğrenimini Almanya’da Eski 
Çağ tarihi konusunda yapmıştır. Bu sırada 
İstanbul’da yaşamış olmasının da sağladığı 
ilgiden olsa gerek, Bizans’la ve şarkiyatçılıkla 
ilgilenmeye başlamıştır.

Osman Eravşar

Seyyah, Kayseri’ye girdiklerinde 
kentten hoşlanmıştır. İlk olarak kentin 

dışında kalan kırmızı renkli taşlardan 
yapılmış dediği kümbetleri görmüş ve 

bunların sayısının çokluğuna dikkat 
çekerek, hepsinin Selçuklu dönemine 

ait olduğunu belirtmiştir.
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profesör unvanıyla dersler vermiştir. Bu 
derslerinde kullandığı ve bugün Türk 
üniversitelerindeki tarih araştırmalarının 
temelini de oluşturan ders notları İlm-i 
Usûl-i Târîh adıyla yayımlanmıştır. Mor-
dtmann bu görevindeyken Anadolu’ya 
seyahatler de yapmıştır. Bu seyahatleri 
sırasında özellikle Eski Çağ tarihi ve Bizans 
kaynaklarında belirtilen yerler üzerinde 
incelemeler yapmıştır. Diğer yandan 
Osmanlı tarihi ve eserlerini de incelemiştir. 
Özellikle Anadolu’da kitabeleri okuması 
ve okuduğu bu kitabeleri yayımlaması 
son derece önemlidir. Bunlar içinde, 
kendisinin Kayseri seyahati sırasında 

gördüğü ancak bugün kaybolmuş olan 
Hızırilyas Köşkü’nün kitabesi önemlidir. 
Kayseri’ye ne zaman geldiği konusunda 
elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak şehirdeyken bir yandan Selçuklu 
ve Osmanlı eserleriyle ilgilenmiş, diğer 
yandan da bazı Bizans eserlerinin kim-
likleri ve tarihçeleri hakkında bilgiler 
aktarmıştır.

Mordtmann daha sonraki yıllarda 
İstanbul’dan ayrılarak önce Innsbruck’a 
sonrasında ise Berlin’e taşınmış ve üni-
versitelerde tarih kürsülerinde dersler 
vermiştir. 4.Temmuz 1932 tarihinde 
hayatını kaybetmiştir. Mordtmann’ın 

Hümâyun, İstanbul 1315); “Die Himjaris-
chen Inschriften im Tschinili Kiöschk” 
ZDMG., XXXIII, 1879, s. 484-495; “Über-
sicht über die türkischen Druckwerke 
von Constantinopel waehrend des Jahres 
1883”, Literatur-Blatt für Orientalische 
Philologie, I, 1884, s. 449-473; “Smyrna. 
Handel für die letzten Jahre mit spezieller 
Berücksichtigung des Jahres 1908 und 
Schiffsverkehr im Hafen von Smyrna 
im Jahre 1908”, Handelsberichte über 
das Ausland, serie II, nr. 167, 1910, 1-64; 

“Um das Mausoleum des Molla Hunkiar 
in Konia”, JAK, II, 1925, s. 197-204.

Mordtmann, Kayseri’ye kuzeyden, 
Erkilet üzerinden gelir. Burada yolu 
üzerinde bulunan bazı köylere uğramış ve 
bunların fiziki yapılarını tasvir etmiştir.1

Mordtmann’ın ilk uğradığı Bustani (?) 
isimli köyde, Ermeni aileler bulunuyor ve 
halkı peribacası gibi kayaya oyulmuş yer-
lerde yaşıyordu. Hep Hıristiyanlar yaşıyor 
dediği bu bölgedeki kaya oyma evlerin, 
çok erken tarihlerde oluştuğunu seyyah 
gözlemiştir. Buralardaki yerleşmeler çok 
erken çağlarda Mazaka’daki (Caesarea) 
Hıristiyanların göçerek yerleşmesi ile 
oluşmuştur. Bustani köyünün seyyahın 
ifadelerine göre Kızılırmak’ın kuzey 
yakasında, yani Boğazlıyan tarafında 
yer aldığı anlaşılmaktadır. Kızılırmak’ı 
kıyısı boyunca biraz dolaşan seyyah, 
Çokgöz Köprüsü’ne kadar gelir. Burada 
köprü hakkında kısa bir değerlendirme 
yaparak, işlemesinin çok iyi olmasından 
dolayı Osmanlı dönemine ait olama-
yacağını belirtir. Seyyah Kızılırmak’ın 
manzarasının güzelliğinden etkilenir. 
Bu manzarayı edebî bir dil ile uzun uzun 
anlatmıştır. Kızılırmak’ı geçtikten sonra 
çok yüksek ve dik yamaçlardan geçen 
seyyahın bir grup hâlinde dolaştığı 
anlaşılmaktadır. Kafiledeki bazı atların 
kaçması yüzünden Kayseri’ye bir gün 

1 Mordtmann’ın Kayseri hakkındaki tasvir-
leri, Eravsar, O. Seyahatnamelerde Kayseri, 
Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 
1999.dan alınmıştır.

Üniversite eğitiminin ikinci döne-
mine Bonn’da devam etmiştir. Burada 
Arap dili ve edebiyatı dersleri almış, 
Arapçayı öğrenmiştir. Bu sayede klasik 
İslam tarihi kaynaklarını okumaya baş-
lamıştır. Aynı zamanda Eski Çağ tarihi 
kürsüsünde dönemin ünlü hocalarından 
da dersler alarak kendisini yetiştirmeye 
devam etmiştir. Doktorasını Eski Çağ 
tarihi dalında “Marmora Ancyrana” adlı 
teziyle yapmıştır.

1882’de İstanbul’daki Alman Büyü-
kelçiliğinde tercüman olarak çalışmaya 
başlamıştır. Bu görevi sırasında Alman-
ların Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli 

bölgelerinde bulunan konsolosluklarında 
da görev almıştır.

Osmanlı Devleti’nin Batılı anlamda 
yükseköğretim programını başlatmak iste-
mesi üzerine, Maarif Nâzırı Şükrü Bey’in 
girişimiyle Dârülfünûn-ı Osmânî’de yeni 
bazı düzenlemeler yapılır. Bu kapsamda 
Dârülfünun’da Alman bilim adamlarının 
görevlendirilmesi konusunda anlaşmaya 
varılır. Bu gelişme özellikle içinde Mor-
dtmann’ın da bulunduğu Alman bilim 
adamlarının Türkiye’ye olan ilgilerinin 
artmasına sebebiyet vermiş ve birçok 
Alman bilim adamının İstanbul’a gelmesini 
sağlamıştır. Mordtmann, Dârülfünun’da 

Anadolu’nun Orta Çağ tarihi ve özellikle 
İslami dönemiyle ilgili çok sayıda çalışması 
bulunmaktadır. Yayınları kitabeler ağırlıklı 
olmak üzere Bizans dönemi eserleriyle 
ilgilidir. Araştırmacının yayınlarını Franz 
Babinger daha sonraki yıllarda derlemiş 
ve bir listesini yayımlamıştır.

Bazı yayınları ise şunlardır: Sabaeische 
Denkmaeler (David Heinrich Müller’le 
birlikte, Wien 1883); Himjarische Ins-
chriften und Altertümer in den König-
lichen Museen zu Berlin (Berlin 1893); 
Beitraege zur Minaeischen Epigraphik 
(Wien 1897); Musée Impérial Ottoman 
(Constantinople 1895; Türkçesi Müze-i 
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geç varmışlardır. Kayseri’ye ulaşmadan 
önce yolları üzerindeki Emlak köyüne 
(Emmiler) uğramışlardır. Köylülerin 
sıcak ve konuksever yaklaşımları seyyah 
ve ekibini etkilemiştir. Emlak köyünün 
yakınlarında Kys Hava (Kız olmalı) köyü 
bulunuyordu. Bu köyde yaşayan halk ile 
Bozok yani Yozgat tarafının halkının 
birbirinden farklı olduğunu ileri sürmüş-
tür. Kızılırmak’ın bu kesiminde yaşayan 
halkın Yörük olmadığını, develerinin 
bulunmadığını belirtmiştir. Buradaki 
halkın soylarının farklı olduğunu belirten 
Mordtmann, bunu da Romalılar zama-
nındaki göçlere bağlamıştır. Kapadokya 
tarafına Ermenilerin, Galatya tarafına 
ise Keltlerin göç ettiklerini belirtir. 
Bölge halkının bu yüzden yerli halktan 
ayrıldığını fizyonomik değerlendirme 
ile belirtir.

Seyyah köyde karşılaştıkları kadınların 
kendilerinden şeytan görmüş gibi kaçtık-

larını söyler. Köyde kalmaları için iyi bir 
oda aramışlar ve temiz olarak tanımladığı 
köy odasında kalmıştır. Emlak köyünde 
40-50 arasında ev bulunduğunu belirten 
Mordtmann, yıllık 2395 piaster vergi ver-
diklerini belirtir. Ancak köylüler 1849-1850 
yılları arasında şiddetli yağmurlardan 
dolayı ürün alamamaları sebebiyle, vergi 
verememişlerdir. Bölgenin çok dağlık 
ve taşlık olduğuna dikkati çeken seyyah, 
sadece bağlarda üzüm yetiştirilebildiğini 
belirtmiştir. XX. yüzyıl başlarında gelen 
Garstang da aynı duruma dikkati çekmiştir.

2 Kasım’da, sabah saat sekizde köyden 
tekrar yola çıkan seyyah ve ekibi, taşlık 
vadileri geçtikten sonra, bir ovaya gel-
mişler ve buradan Erciyes (Argeus) 
dağı ile eteklerindeki Kayseri kentini 
görmüşlerdir. Rüzgârın şiddetli olması 
hızlarını kesmiştir. Bir süre sonra dik 
yamaçlar üzerine kurulmuş diye tanımla-
dığı, Erkilet’e ulaşan seyyah, ovanın tam 

kenarında küçük bir tepe gibi bir yerde 
durmuştur. Bu tepe Erkilet’in yukarısında 
bulunan ve üzerinde Hızırilyas Köşkü’nün 
olduğu tümülüstür. Mordtmann, tepenin 
üzerindeki yapının ilk dönemini belir-
leyerek, bunun Selçuklu dönemine ait 
olduğu tespitini yapmıştır. Seyyah yapı 
hakkında şu bilgileri verir:

“Bu harabe galiba Selçuklu yaz sarayı ya 
da köşküdür. Sadece tek katlıdır. Harabede her 
köşede, iki yan ve arka duvarın ortasında da 
birer tane olmak üzere dört tane kule vardır. 
Portalin sağ ve solundaki kuleler yuvarlak, 
diğerleri sekizgendir. Portalin sağındaki 
kulenin dışında hepsi gayet iyi ve sağlamdır. 
Girişten sonra binanın arka duvarına kadar 
giden bir hol bulunur. Holün sağ ve solunda 
üç tane oda vardır. Odaların içinden her biri 
kuleye açılan merdiven vardır. Portal teğet 
kemerlidir. En son taşı (kilit taşı) çoktan beri 
kayıptır. Girişin üzerinde iki satırlık tahrip 
olmuş bir kitabe vardır. Tepenin üzerinde 

rüzgârın fazla olmasından dolayı ayakta 
duramadık. Yazıtı bu yüzden okuyamadık. 
Kayseri’de bu yazıtta Selçuklu sultanı I. 
Alaeddin Keykubat’tan (1137’den 1210’a 
kadar yönetti) bahsettiğini öğrendim. Kapının 
yanındaki süslemeler, normal serasenik ve 
Rumî niteliklidir. Bina yerli kum taşından 
inşa edilmiştir. ... Duvarlarda tahrip olan 
yerler pencere olmalıdır. Yedi kuleye sahip 
olan yapıyı şimdilik güçlü gördüm. Bu 
yüzden yapı savaş zamanında kale gibi 
kullanılmış olmalıdır. Güzel bir manzarası 
var, belki de yazlık köşk olarak kullanılmış 
olmalıdır. Uzunluğu ve genişliği 40 ayaktır. 
Hamilton’un dediğine göre Bizans’ın ön 
yapısından hiçbir şey görülmüyor...”

Seyyahın anlattığı bu köşk Hızıril-
yas Köşkü’dür. Köşk hakkında verdiği 
bu bilgiler günümüzde dahi önemini 
korumaktadır. Seyyah 1858 yılında Dr. 
H. Barth ile yaptığı ikinci seyahatte bu 
kitabeyi okumuştur. Kitabeye göre yapı 
H. 639 (Ağustos 1241) senesinde inşa 
olunmuştur. Öyle ki Hızırilyas Köşkü’nün 

2 Hızırilyas Köşkü 1992 yılına kadar Mordtmann’ın tarif ettiği bir vaziyetteydi. Ancak, bu tarihten sonra yapılan onarımlarla yapının mimari özellikleri 
bozulmuş ve ön cephe neredeyse tamamen yenilenmiştir. Üst örtü sistemi değiştirilmiş, temellerde ise özellikle ön cephede tamamen yeniden inşa 
yoluna gidilmiştir. Bütün bunlar, köşkte onarım adına yapılan bu işlerin bir yıkım olduğunu göstermektedir. Restorasyon ilkelerinden uzakta yapılan 
bu işlemler yapının özgünlüğü neredeyse ortadan kaldırmıştır. Bu açıdan da bakıldığında Mordtmann’ın köşke ilişkin anlattıkları belge değerini 
taşımaktadır.

kitabesi kayıptır. Ve verdiği bu bilgiler 
tarihlendirme açısından oldukça fayda-
lıdır.2 Köşkün çevresinde Hamilton’un 
gördüğünü belirttiği yapının ise mevcut 
olmayışı ayrıca ilginçtir.

Seyyah köşkten ayrıldıktan sonra 
ovanın yamacında diye tanımladığı 
Erkilet’e gitmiştir. Erkilet’te 600 evin 
bulunduğunu, bunun 60’ının Ermeni, 
80-90’ının Rum, geri kalanının da Türk 
evi olduğuna dikkati çekmiştir. Erkilet’ten 
çok fazla dışarı göç olduğuna da değinen 
seyyah, yılda yaklaşık 30-40.000 piaster 
vergi verdiklerini, üzüm ve biraz buğday 
ürettiklerini belirtmiştir. Mordtmann, 
Kayseri’yi uzaktan bakışta topografik 
olarak Bursa’ya benzetmiştir. Özellikle 
her iki şehirde büyük dağların bulunması, 
ovadan ırmak geçmesi bu benzerlikleri 
artırmıştır. Rüzgârın daha da şiddetlen-
mesi seyyah ve ekibinin yolculuğunu 
güçleştirmiş, Erkilet’ten Kayseri’ye atla 
iki saatte ulaşabilmiştir.

Seyyah, Kayseri’ye girdiklerinde 

kentten hoşlanmıştır. İlk olarak kentin 
dışında kalan kırmızı renkli taşlardan 
yapılmış dediği kümbetleri görmüş ve 
bunların sayısının çokluğuna dikkat 
çekerek, hepsinin Selçuklu dönemine ait 
olduğunu belirtmiştir. Kayseri’de İngiliz 
konsolosu Sir Henry Setur’un (Süter) 
yanında kalmıştır. Mordtmann gibi daha 
birçok seyyah kentte bir İngiliz konso-
losluğunun bulunduğunu belirtmesine 
rağmen, bunun yeri hakkında herhangi 
bir bilgi vermemiştir.

Anadolu kentleri içerisinde en eskisi 
olarak tanımladığı kentin kuruluş yeri ve 
ilk adı hakkında da kısa bilgiler anlatır. 
Mordtmann’a göre kentin eski adı olan 
Mazaca (Mazaka); ikinci adı Saint Martin 
olan, Kral Aram’ın Meschagh’dan geliyordu. 
Kent çevresinde MÖ II. bine kadar giden 
buluntulara rastladığını anlatan seyyah, 
buna pek inanmamıştır. Mazaca adından 
sonraki ismi olan Caesarea-Kayseri’nin 
ise Roma imparatoru Tiberius zamanında 
verildiğini belirtmiştir. Yine bu zamanda 

Mordtmann kentin çevresinde gördüğü yapıları çok iyi bir biçimde tanımlamıştır. 
Hızırilyas Köşkü hakkında verdiği bilgiler günümüzde belge değeri taşımaktadır. 
Yapının tarihlendirilmesi için kullanılan tek kaynaktır.
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kent yarı bağımsız Kapadokya Krallığı’nın 
merkezi olmuş ve Roma konsülü içine 
girmiştir. Mordtmann, bazı seyyahlar 
gibi Strabon’un gözlemlerini kısaca 
değerlendirmiş ve Strabon’un kente hiç 
uğramadığı fikrini ortaya atmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 1848 yılında ortaya 
çıkan karışıklıklardan bu bölge de etki-
lenmiştir. Köylüler kendi ürettiği malları 
kente getirmiyorlardı. Mordtmann, bu 
durumun Vecihi Paşa’nın kente gelişine 
kadar devam ettiğini, daha sonra ise 
değiştiğini, anlatılan olaylardan tespit 
etmiştir. Kentteki tarihî eserler ile ilgili 
ise şu bilgileri vermiştir;

“Ara dönemlerinde Kayseri’de hiç kimse 
yapı inşa etmemiştir. Cami, han, hamam, 
medrese ve özel evler Selçuklu döneminden 
kalmıştır. Bu yapılardan bazıları yenilenmiştir. 
Selçuklu hâkimiyetinden sonra kentin yapısı 
değişmemiş, aynı kalmıştır. Kayseri, diğer 
bir Selçuklu kenti olan Konya’dan kolaylıkla 
ayrılabilen çok ilginç bir şehirdir. Kentteki 
kale, camiler, hanlar, medreseler, mezar-
lıklar ve hastanelerin hepsi Selçuklulardan 
kalmıştır. Kentin etrafındaki diğer yapılara 
bakarak, buranın sultanların yerleştiği bir 
Selçuklu şehri olduğunu ispat ediyor. Eski 
kentin harabelerinden dağın güney tarafın-
daki harabeler, Bizans çağından kalmıştır. 
Grek, Roma veya Makedon çağından çok 
az eser kalmıştır.”

Seyyah kent ve çevresini gezmek 
istemiş, ancak havanın kötü olması 
sebebiyle bunu gerçekleştirememiştir. 
Konsolosluğun terasından kenti seyretmek 
arzusunu da yine aynı nedenden dolayı 
yapamamıştır.

Erciyes’le ilgili bilgi verirken, Kâtip 
Çelebi’nin Cihannüma’sına da atıfta 
bulunur. Kâtip Çelebi’nin eserinde, 
dağın zirvesindeki iki garip tepenin 
höyük olduğu iddiasında bulunduğunu 
belirtmiştir.

Seyyah kentin çevresinde de bir 
inceleme turu yapmış ve Germir’e kadar 
gitmiştir. Germir’de 600 Ermeni, 100 
Türk evi bulunuyordu.

ürün ise buğdaydır. Mordtmann, bunun 
yanında iyi kalitede çavdar üretiminin de 
yapıldığını belirtmiştir. Kentin çevresinde 
çok kaliteli patates yetişiyordu. Seyyaha 
göre, patatesi buraya sülük ticareti yapan 
Yugoslav tüccarlar getirmiştir. Bunun 
dışında kentte yetişen lahananın da ünlü 
olduğunu görmüştür. Kentin çevresinde 
üretilen kitre sakızı, anason, koyun yünü, 

MÜSLÜMAN ERMENİ RUM TOPLAM

Aile Erkek Aile Erkek Aile Erkek Aile Erkek

Kayseri 
Şehri 4927 12344 1666 5002 374 1067 6967 18413

Çevre Köyler 7601 22174 1502 4731 2416 7312 11519 34217

Göstere 
Bölgesi 1003 3118 355 1124 - - 1358 4242

İncesu 960 2672 - - 657 1620 1017 4292

Karahisar 1137 3225 - - 78 210 1215 3435

Develi 1555 4342 765 2299 304 798 2624 7369

Zamantı 524 1624 127 486 - - 651 2110

Sarıoğlan 401 1223 36 104 - - 437 1327

Toplam 18108 50722 4451 13676 3829 11007 26388 75405

▲ Nüfus Yapısının gösterir tablo. (Mordtmann’dan)

Kayseri’nin üretken bir şehir oldu-
ğuna dikkat çeker. Dışarıya sattığı mallar 
arasında alacehri ilk sırayı alır. Fakat 
Kayseri’de alacehrinin iki kalite oldu-
ğunu öğrenmiştir. En iyi kalite alacehri 
Ankara’dan geliyordu. Şehrin çevresinde 
her sene 400.000 okka kadar alacehri 
üretilmektedir. Alacehrinden sonra ikinci 
sırada üretilen ve dışarı satılan diğer 

çuval ve kuru üzüm gibi malların ticareti 
de yine burada yapılıyordu.

Mordtmann kentteki nüfus hakkında 
bazı bilgiler vermiştir. Ancak bu bilgileri 
1849 yılında yapılan nüfus sayımı sonuç-
larına dayandırmıştır. Buna göre şehrin 
nüfusu şu şekilde oluşmuştur:

Seyyah verdiği bu rakamları Ainswort-
h’un değerleri ile karşılaştırır. Bunun 
sonucunda kentteki nüfusun azaldığını 
belirtir. Özellikle kentteki Hıristiyan 
nüfusunun azaldığına, buna karşılık 
Müslüman nüfusunun çoğaldığına dikkat 
çekmiştir. Seyyah Kayseri’deki Rumların, 
Aziz Basileus’un varlığından hâlâ haber-
dar olduklarını, onun ismini taşıyan bir 
kilisesinin bulunduğunu belirlemiştir. 

Kayseri ile ilgili ilginç bir konuya daha 
işaret eder. O da dünyanın en eski Sür-
yanice İncillerinden birisinin, burada 
Almancaya çevrilmesidir. Kayseri’de hiç 
kimsenin Almanca bilmediğine değinen 
seyyah, Rum okullarında İngilizce öğre-
tildiğini anlatmıştır.

Seyyah 5 Kasım sabahı Kayseri’den 
ayrılarak, Sivas’a doğru yolu çıkmıştır. 
Yolu üzerinde bulunan Barsama’ya da 
uğramış ve buradaki camiyi de incelemiştir. 
Mordtmann’a göre bu köy, Müslüman olan 
bir Polonyalı prensin adına kurulmuştur. 
Bu prens İslamiyet’i din olarak seçmesi 
üzerine Barsama çevresine yerleşmiştir. 
Warşova’nın isminin bir benzerinin bu 
köye isim olarak verilmesi ile memleket 

hasreti giderilmeye çalışılmıştır. Köyde bir 
cami ve yol üzerindeki saray harabelerini 
gördüğünü anlatmıştır. Seyyahın gördüğü 
caminin sadece minaresi günümüze gele-
bilmiştir. Diğer kalıntılardan Taeschner’in 
de ileriki yıllarda bahsetmesine karşılık, 
bugün için bunların yerleri belli değildir.

Seyyah ertesi gün köyden ayrılarak 
doğuya doğru yolculuğuna devam etmiştir.

Mordtmann kentin çevresinde gör-
düğü yapıları çok iyi bir biçimde tanım-
lamıştır. Hızırilyas Köşkü hakkında 
verdiği bilgiler günümüzde belge değeri 
taşımaktadır. Yapının tarihlendirilmesi 
için kullanılan tek kaynaktır. �

Seyyah, Kayseri ile ilgili ilginç bir konuya daha işaret eder. O da dünyanın en eski 
Süryanice İncillerinden birisinin, burada Almancaya çevrilmesidir. Kayseri’de 
hiç kimsenin Almanca bilmediğine değinen seyyah, Rum okullarında İngilizce 
öğretildiğini anlatmıştır.
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Şehir ve Hafıza
Güpgüpoğlu Konağı
Hamdi Oktay


sofasına ait pencere kenarlarında kulla-
nılan sütunların, aynı dönemde Mısır’da 
özellikle Kahire’deki camilerde yer alan 
yapı elemanları ile benzerlik gösterdiği 
izlenmektedir.

1468’de Fatih Sultan Mehmet Kayse-
ri’yi Osmanlı eyaleti hâline getirmiştir. Bu 
tarihten sonra da Osmanlı tesiri aramak 
doğru olur. Nitekim Kayseri bedesteninin 
kuzey tarafındaki eski Pamukçular Çar-

Hamdi Oktay

şısı’na açılan kapının üzerindeki mermer 
kitabeden, Kayseri Emiri Mustafa bin 
Abdullah Bey tarafından 1497 yılında 
yaptırılmış olduğu anlaşılıyor. Mahkeme 
sicillerindeki kayıtlarda, vakfiyesinde 
yazılı bilgilerden bu zatın Bursalı olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu tarihlerde Kayseri, 
Bursa ile temasa geçmiş ve belki de 
Bursalı ustalar Kayseri’de çalışmışlardır. 
Ayrıca konağın hamam odası; detayları 

ve plan şekli bakımından, Bursa’daki II. 
Murat evindeki Murat odası ile aynıdır.

Bu nedenle konağın ilk yapılışı 1419-
1497 yıllarına tarihlendirilmiştir. Yapılan 
ekleme ve değişiklerle zamanımıza kadar 
korunarak gelmiştir.

Konak, Kayseri’nin en eski mahallele-
rinden birinde bulunan ve aynı zamanda 
en eski konağı olarak günümüze gelen 
ender örneklerdendir. Selamlık ve 
Haremlik olmak üzere iki ana bölümden 
oluşmaktadır. Bugün girişte sağ tarafta 
bulunan Haremlik Bölümü geleneksel 
Kayseri evi olarak, sol tarafta bulunan 
Selamlık Bölümü de Etnografya Müzesi 
olarak düzenlenmiş olup müzede Kayseri 
yöresine ait Türk-İslam dönemi eserler 
sergilenmektedir.

Selamlık Bölümü:
Haremlikten daha sonra yapılmıştır. 

Doğuda dış kale duvarlarına yaslanır ve 
iki katlı yoğun bir kitleye sahiptir. Alt 
katı hayvanlara ve onların yiyeceklerinin 
depolanmasına ayrılmıştır. Bugün ise 
bu bölüm kent tarihi odası ve okuma 
salonu olarak düzenlenmiştir. Üst kat, 
dışarıdan çıkılan ağaç korkuluklu taş 
bir merdivenle ulaşılan bir orta hol 
çevresinde düzenlenmiş olup ticaret 
salonu olarak bölgede bulunan İslami 
dönem (Danişment, Selçuklu, Artuklu, 
İlhanlı, Eratna, Osmanlı) sikkeleri ser-
gilenmektedir. Osmanlı dönemine ait 
kaimeler, ağırlık, yüzük, mühürler teşhir 
edilmektedir. Holün kuzey tarafında yarı 
açık bir köşk yer alır. Holün giriş kısmı 
Kayseri pastırmacılığına ayrılmıştır. 
Kuzeydoğudaki selamlık odasında gele-
neksel giyim kuşam, bindallı, gerdanlık, 
bilezik, kemer tokası, geleneksel erkek 
kıyafetleri ve tıraş takımı; güney tarafta 
bulunan odada ise geleneksel mutfak 
eşyası bakır tabak, ibrik, kahve takımı, 
yer sofrası sergilenmektedir. Batıda bir 
kabul salonu bulunmakta olup burada ise 
silahlar, kılıç, pala, kargı, süngü, mızrak, 
tüfekler ve zırh teşhir edilmektedir. Bu 
odaların tavanları ahşap süslemelerle 

KONAĞIN TARIHI:
Evin eski orijinal bölümleri 1419 

ile 1497 yılları arasında yapılmış olup, 
ekleme ve değişiklikler 18. yüzyıla kadar 
devam etmiştir.

1419 yılında Kayseri, Karamanlı Devleti 
hâkimiyetinde iken, Memlük kuvvetleri 
tarafından alınarak, Dulkadırlılara teslim 
edilmiştir. Bu süreçte yapımına başlanıl-
dığı düşünülen Güpgüpoğlu Konağı’nın 

yıl sonra Bakanlık emirleri gereğince, 
daha önce Hunat Medresesi’nde bulu-
nan Etnografya Müzesi 18 Mayıs 1998 
tarihinde konağın doğu tarafında Kayseri 
dış kale sur duvarlarına bitişik olarak 
inşa edilen Selamlık bölümünün ikinci 
katına taşınarak ziyaretçilerin hizmetine 
sunulmuştur. Konak, 2015 yılında ziyarete 
kapatılarak restore edilmiş ve 21 Ocak 
2020 tarihinde tekrar ziyarete açılmıştır.

I limiz, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet 
Mahallesi, Tennuri Sokak, 193 ada, 93 

parselde yer alan Güpgüpoğlu Konağı, 
1976 yılında Kültür Bakanlığınca kamulaş-
tırılmış ve Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. Daha 
sonra yapılan restorasyon çalışmaların-
dan sonra konağın batı tarafı 18 Mayıs 
1995 günü teşhir ve tanzimi yapılarak 
Müze-Ev olarak ziyarete açılmıştır. Üç 

Güpgüpoğlu
Konağı
-Etnografya Müzesi-
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kaplıdır. Üst katın güneyinde bir tokana, 
bir hizmetçi odası, bir servis holü ve 
kahve ocağı adı verilen bir mutfak yer 
alır. Bu odalar da sahtiyancılık ve halı 
atölyesi olarak düzenlenmiştir.

Ev sur duvarlarına yaslandığı ve selam-
lık odası da kale duvarları kemerleriyle 
beraber kullanıldığı için, Güpgüpoğulları 
ailesi evin tapusunu ancak H. 1225 (M. 
1810) yılında alabilmiştir. Buna göre 
selamlık kısmı yaklaşık 200 seneden 
daha eskidir.

taş kaplıdır. Bunlardan başka haremlik 
bölümünde bir de hamam yer almaktadır.

Sofanın avluya bakan dış görünüşü 
diğerlerinden daha yüksektir ve Şanlı-
urfa-Diyarbakır-Mardin evlerini andır-
maktadır. Sofa cephesi simetriktir. Kapı 
ve pencereleri korniş şeklindeki kabart-
malarla çerçevelere alınmıştır. Kapının 
iki yanında dekoratif birer girinti vardır. 
Kapı ve pencere kemerleri muhtemelen 
Mısır etkisiyle beyaz ve siyah taşların 
süsleme oluşturacak şekilde sıralanma-

Haremlik Bölümü:
Kayseri’nin diğer evlerinde de olduğu 

gibi haremlik bölümü üç ana mekân-
dan oluşur. Bu kısımlar Sofa, Harem 
Odası ve Tokana’dır (ana mutfak). Sofa 
ana mekân düşünülmüş, diğer odalar 
bunun çevresinde gelişmiştir. Sofanın 
doğusunda “Harem Odası”, batısında 

“Tokana” güneyinde büyük bir “Ambar 
ve Hizmetçi Odası” yer alır. Tokananın 
kuzeyinde kadın konuklar için eve sonra-
dan eklenen bir kabul (veya misafir) odası 

vardır. Misafir odasının batısında, kahve 
odası olarak adlandırılan bir mutfak ve 
ona bitişik bir açık köşk yer alır. Necibe 
Çakıroğulları misafir odası ile mutfağın 
sonradan, belki o zamanki ev sahibinin 
ikinci karısı için yapılmış olabileceğin-
den bahseder. Belki evlendirdiği oğlu 
için yapılmış da olabilir. Buradaki köşk, 
ahşap kolonlar üzerine yükselen ahşap 
bir çatıdan oluşur. Kolonlar ince uzun, 
tavan işlemelidir. Köşkün önünü dekoratif 
taşlarla yapılmış bir havuz süsler. Avlu 

sıyla yapılmıştır. Kapıda iki, pencerelerde 
birer kemer kullanılmıştır. Pencere 
üstlerine ayrıca birer motifli beyaz taş 
yerleştirilmiştir.

a. Sofa: Boyu 10 metre, eni 5 metre, 

yüksekliği 7 metre olan sofa, alışılmışın 
dışında büyük bir mekândır. Kitlesinin 
yüksekliği ile diğer odalardan kolayca 
ayırt edilir. Kapı ve kapının üzerindeki iki 
pencere ile aydınlatılan sofanın, dışarıya 

Sofanın avluya bakan dış 
görünüşü Şanlıurfa-Diyar-
bakır-Mardin evlerini andır-
maktadır. Sofa cephesi simet-
riktir. Kapı ve pencereleri 
korniş şeklindeki kabartma-
larla çerçevelere alınmıştır.
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açılan başka penceresi olmadığı için, loş, 
dramatik ve gizemli bir karakter taşır. 
Sofanın penceresi ve kapısı kuzeyde 
olduğu için güneş ışığından yararlanamaz. 
Bu durumda sıcaklık yaz ve kış hemen 

hemen aynıdır. Rutubet oranı da aynı 
kaldığından ahşap kaplama pek zarar 
görmemiştir.

Kapıdan “seki altı” denilen taşlık 
kısma girilir. Burası ortaya doğru meyil-

lidir. Ortada “cağ taşı” denilen delikli 
taş bulunur. Seki altında ayakkabılar 
çıkartılır ve duvar kenarlarında taştan 
yapılan kademelere dizilir. Taş kademe-
lerin üzerinde bakır kapların sıralandığı 
terek denilen raflar bulunur. Seki altın-
dan iki basamak ile, 75 cm yükseklikteki 
asıl oturulacak olan tahtalı alana çıkılır. 
Bu iki basamağın aynası (rıhtı) delikli 

yapılarak ahşap alttan havalandırılmış 
ve ahşabın çürümesi önlenmiştir. Aynı 
zamanda bu durum sofanın altında kalan 
depoyu da ışıklandırır.

Sofanın üç tarafı 30 cm yüksekli-
ğinde, 70 cm genişliğinde bir divanla 
çevrilmiştir. Yan duvarlarında gömülü 
vaziyette ahşap dolap ve nişlere “yüklük” 
adı verilir ve buralara yatak ve yorgan 
konulurdu. Küçük nişler (givle) de kitap 
ve kıymetli eşya koymaya yarardı.

Sofadaki ahşap kaplamalar katran 
ağacından yapılmıştır. Katran ağacı 
kesinlikle kurt tutmadığı ve zamanla 
kızararak siyahımsı bir renk aldığı için 
günümüze kadar güzelliğini korumuştur.

Sofa evin girişi, kabul yeri, misafir 
odası, oturma odası, ibadet yeri, yaşlılar 
için yatak odası olmak gibi birçok görev 
yüklenmiştir. Hacim ve kitle olarak da 
evin en önemli odasıdır. Sofalar evlerin 
adeta vitrini, ailenin dış dünyaya gös-
termek istediği yüzüdür. Bugün çağdaş 
yaşama uyarlanmış, ismi “salon” olarak 
değiştirilerek işlevi sürdürülmüştür.

Sofa ev düzenine yön veren dağıtım 
mekânıdır. Buradan tokana ve harem 
odasına geçilir.

Sofadaki ahşap kaplamalar 
katran ağacından yapılmış-
tır. Katran ağacı kesinlikle 
kurt tutmadığı ve zamanla 
kızararak siyahımsı bir renk 
aldığı için günümüze kadar 
güzelliğini korumuştur.
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Aile bireyleri özellikle kadınlar ve çocuklar 
ev içerisinde geçirilecek zamanlarının 
çoğunu, bu odada geçirirler.

c. Tokana: Sofanın batısında yer alır. 
Tokana veya togana, mutfak, kış odası 
ve depo olarak kullanılan bir mekândır. 

b. Harem Odası: Sofanın doğusunda 
50 cm yüksektedir. Yabancıların girmesi 
istenmeyen “mahrem” bölümdür. Sedirleri, 
gömme dolapları ve gusülhanesi ile çok 
amaçlı kullanılan bir odadır. Ancak boyut 
olarak sofa ve tokanadan daha küçüktür. 

Seki altında yer alan, yemek pişirmek için 
yapılmış bir ocak, tokananın en belirgin 
elemanıdır. Taş kaplı seki altı bölümünden 
sonra tokananın asıl döşemesi (sekisi) 
gelir. Taş döşeli alanda kapların yıkan-
dığı ortası delik bir çağ taşı vardır. Seki 
altından 50-60 cm daha yüksek olan ve 
ahşaptan yapılan bu bölüm yemeklerin 
hazırlandığı, kışın oturulan ve yemek 
yenen bölümdür. Tokananın en arka-
sında yiyeceklerin depolandığı, bazen 

“hacın odası” diye adlandırılan depo ve 
dolaplar yer alır. Pişirme işlemlerinin 
genellikle odunla yapılması tokanada 
ister istemez is ve kurumun oluşmasına 
neden olmuştur. Bu nedenle tokananın 
tavan ve duvarları süslenmeden, olduğu 
gibi bırakılmıştır. Küçük pencerelerle 
aydınlatıldığı için loş bir mekân olarak 
ailenin kısa süreler için kullandığı bir 
hizmet odası olmuştur.

HAMAM YAPISI:
Hamam odası, soyunma odası, sıcaklık, 

su deposu ve külhandan oluşmaktadır. 
Hamamın üst örtüsü 2015 yılında resto-
rasyon kapsamına alındıktan sonra yıkık 
olan beden duvarları ve üst örtüsü yeni-
lenmiştir. Hamamın beden duvarlarında 
batı yönde kesme taş, doğu yönde moloz 
taş malzeme kullanılmıştır. Hamamın 
soyunmalık bölümüne, güneyden bir 
kapı ile girilmektedir. Sıcaklığın kuzey 
cephesinde su deposu bulunmaktadır. 
Su deposunun kuzey cephesinde 50 cm 
genişliğinde baca bulunmaktadır.

Hamam odasının duvarları boydan 
boya ahşap dolap ve nişlerle kaplanmıştır. 
Bu dolap ve nişlerin üzerleri kalem işiyle 
yapılmış bitkisel motiflerle süslüdür. 
Böyle bir odanın bu şekilde süslenmiş 
olması pek alışılmış bir uygulama değildir. 
Bu bölümde ise hamam kültürü eşyaları 
sergilenmektedir.

Hamam muhtemelen XVI. yüzyılda 
yapılan ilaveler sırasında konağa eklen-
miş olmalıdır.

Konağın batı tarafındaki harim 
kısmında bulunan misafir odası ise Güp-
güpoğlu ailesi anı odası olarak düzenlen-
miştir. Odanın tavanı Kayseri’nin en güzel 
kalemişi ve ahşap süslemesine sahiptir.

Konağın bahçesi yeniden düzenlenmiş 
olup İslami dönem mezar taşları sergi-
lenmektedir. Ayrıca bahçede kafeterya 
bulunmaktadır.

Müzede 265 adet eser sergilenmek-
tedir. Bunlardan 149 adedi İslami dönem 
sikkesi (10 adedi kaime) diğer 116 adedi 
etnografik eserdir. �

Kaynak:
 ⊲ N. ÇAKIROĞLU, Kayseri Evleri, İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1952.

 ⊲ V. İMAMOĞLU, Geleneksel Kayseri 
Evleri, Türkiye Halk Bankası, 1992.

 ⊲ M. DENKTAŞ, Kayseri’deki Tarihi 
Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), 
Kıvılcım Yayınları, 2000.

 ⊲ Y. İZMİRLİER, Kayseri 
Ansiklopedisi, Cilt 4 sayfa 132.

Müzede 265 adet eser sergilenmektedir. Bunlardan 149 adedi 
İslami dönem sikkesi diğer 116 adedi etnografik eserdir.
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Şehrin Yüzleri
Belediye Başkanımız Bir Mehmet Çalık Vardı
Mehmet Çayırdağ


▲ S. Burhanettin Akbaş Dijital Arşivi

O nu Kayseri Müzesinde başladığım 1968 yılından itibaren 
tanımaya başlamıştım. O ikinci dönem başkanlığını ben 

de ilk defa memur olarak tayin edildiğim müze asistanlığını 
(araştırma görevlisi) yapmaktaydım. Tabii Müze ile Belediye tam 
bir düşman cepheler hâlindeydi. Çalık’ın başkanlığı sırasında, 
işi gücü, kendince imara mani ve görüntü kirliliği yaratan, o 
güne kadar kalabilmiş tarihî eserleri yıkıp yok etmek, Müze-
nin ise yapabildiği tek icraat, onun bu iflah olmaz arzularına 
birazcık gem vurabilmek için açmış olduğu onlarca dava idi.

Bu icraatlara geçmeden önce Mehmet Çalık Bey’i kısaca 
tanıyalım: Mehmet Çalık, Kayseri’nin yerli ahalisinden olup 
1912 yılında Kayseri’de doğmuştur. Kayseri Lisesinden mezun 
olmuş ve uzun süre ticaretle uğraşmıştır. 1946’da Kayseri’de 
Demokrat Parti’nin kuruluşunda görev aldı. 1960’ta 27 Mayıs 
İhtilali’nde iki ay kadar gözaltında bulundu. Adalet Partisi’nin 
kuruluşunda çalıştı. 1963-1968, 1968-1973 yıllarında Adalet 
Partisi’nden iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı yaptı. 
Ekonomik olarak çok sıkıntılı olan Belediyeyi istimlak ve imar 
uygulamalarıyla rahatlattı. Şehrin kanalizasyon şebekesini yap-
tırıp kirli atıklardan kurtardı. İçme suyuna el attı. Germiraltı 
sularını şehir şebekesine bağladı. Bizzat kendi mahareti ile 
de yeni su kaynakları buldu. Anadolu Fuarı’nı açtı. Temizlik 
işlerini motorlu vasıtalarla yaptırmaya başladı. Umumi bir 
şehir çöplüğü tahsis edildi. 55 yeni otobüs alıp otobüs tamir-
hanesini kurdurdu. İtfaiyeyi geliştirip yeni binaya kavuşturdu. 
İlk defa asfalt şantiyesi kurdu. Hal binası ve Belediye Ekmek 
Fabrikasını yaptırdı. Merkez Camiikebir Mahallesi’ni yeni-
den inşa ettirdi ve Fevzi Çakmak, Mimarsinan ve Kılıçarslan 
mahalleleri hızla yapılaşarak kuruldu. Gecekonduyu önlemek 
için bu bölgelere yardım yapılmayacağı kararını aldırdı ve bu 
karar son seçimde aleyhine oldu. Erkilet yolunda yaşlıların 
kalacağı bir huzurevi yaptırdı. Camilerin etrafını açtı, buralara 
yaptırdığı tuvalet ve şadırvanlarla “Şadırvan Mehmet” adını 
aldı. Erciyes Üniversitesinin kurulduğu arazinin tahsisi ve 
kamulaştırılmasında büyük katkıları oldu. Başta Beştepeler 
olmak üzere birçok parklar yaptı.

İdare anlayışında kendi bildiğini okuyan, en yakınlarına 
bile fazla itibar etmeyen Mehmet Çalık, bu huyu ile partisi 
(AP) ile de arasını açtı ve bilhassa Kayserili İmar İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu ile ters düştü. Bu sebeple 1973 seçim-
lerine aday yapılmadı ve Adalet Partisi’nden yerine Kayseri 
iş adamlarından ve Belediyede kendi yakın çalışma arkadaşı 
olan Hacı Mustafa Ömerli aday gösterildi. Bu duruma kızan 
Mehmet Çalık bu seçimde bağımsız aday olarak kendisini 
ve partisini riske soktu. Sağın diğer küçük partileri de oyları 
bölünce CHP’den Niyazi Bahçecioğlu %25 civarındaki oyu 
ile belediye başkanı oldu ve üç dönem bu oran ile belediye 

Belediye Başkanımız 
Bir Mehmet Çalık Vardı

Mehmet Çayırdağ

başkanlığını sürdürdü. Çalık’ın kendi karşısına partisinden 
aday gösterilmesi sebebiyle “Ben de bu Belediyeyi CHP’ye 
teslim etmezsem bu bıyıkları keserim.” dediği iddiası söy-
lenegelmiştir. Osman Kavuncu’dan sonra Kayseri’nin ikinci 
efsane belediye başkanı olan Mehmet Çalık, onun gibi kambur 
ve kısa boylu idi. 1976’da vefat eden Mehmet Çalık evli olup 
5 çocuk sahibi idi.

Mehmet Çalık kısaca özetlediğimiz halka mâl olan bu 
belediyecilik hizmetlerinde yukarıda bahsedildiği gibi kim-
seyi dinlemez, bildiğini okurdu. Bu sebeple tarihî şehirde, 
imar faaliyetlerine mani oluyor diye birçok tarihî eseri veya 
kalıntısını gizli açık ortadan kaldırtmıştır. Onun bu faaliyetleri 
belki Türkiye tarihinde bu hususta bir zirve teşkil etmektedir. 
Kayseri’deki bu eski eser yıkımını, rahmetli Menderes’in İstan-
bul’da yaptığı, yol açma sebebi ile tarihî yapıların yıkılması ile 
karşılaştırabiliriz. Aslında Kayseri’de yapılan yanlışlık Emin 
Molu ve Osman Kavuncu’dan itibaren eski şehir üzerine 
yeni şehri kurmak üzere yapılan planlamalar ve uygulamalar 
olmuştur. Başkanlar eski şehri bırakıp bir başka yere yeni 
şehri inşa ettirme cesareti gösterememişlerdir.

Mehmet Çalık zamanında yıkılan tarihî yapıları şu şekilde 
sıralayabiliriz:

BOYACI KAPISI VE DIŞ KALE SURLARI
Mehmet Çalık Bey’in en fazla sevmediği ve yok edilmesi 

için hedef hâline getirdiği eski eserlerin başında kale surları 
geliyordu. Cumhuriyet Meydanı’nda iç kaleden başlayarak 
Düvenönü’ne kadar gelen, arkaları çift sıra kemerli Roma 
surları ile Düvenönü’nden Boyacı Kapısı ve Kiçikapı’yı geçip 
Yoğun Burç’a kadar gelen üçgen burçlu Bizans surları onun 
zamanında ya yok edilmiş veya çok azaltılmıştır. Meydan’dan 

Mehmet Çalık kısaca özetlediğimiz 
halka mâl olan bu belediyecilik 
hizmetlerinde kimseyi dinlemez, 
bildiğini okurdu. Bu sebeple tarihî 
şehirde, imar faaliyetlerine mani oluyor 
diye birçok tarihî eseri veya kalıntısını 
gizli açık ortadan kaldırtmıştır. Onun 
bu faaliyetleri belki Türkiye tarihinde 
bu hususta bir zirve teşkil etmektedir.
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▲ Mehmet Çalık, Kavuncu'nun başlattığı çalışmaları 
devam ettirerek Kayseri'nin çehresini değiştirdi. Çalık 
yukarıdaki fotoğrafta Belediye Sosyal Konutları'nın 
temelini atıyor. - S. Burhanettin Akbaş Dijital Arşivi

Necmettin Çalışkan “O zaman bu şuurda değildik.” diyerek 
olayı üzüntü ile anlatırdı. Medresenin bir kısmına sonradan 
bir de tuvalet inşa ettirilmiştir.

MAHKEME HANI
17. yüzyıl yapısı olup büyük bir ihtimalle yakınındaki 

Vezir Hanı gibi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın eseri ve 
vakfı idi. Vezir Hanı’na benzer yapısı ile iki katlı, geniş avlulu, 
etrafı revaklar ve bunların arkasında geniş hücreleri bulunan, 
yıkıldığı anda da sağlam vaziyette olan çok güzel bir yapı idi. 
Eski resimleri bende bulunmaktadır. Han şimdi Ulu Cami 
önünde bulunan musalla taşlarının yerinde olup, Raşit Efendi 
Kütüphanesi ve Melik Gazi Medresesi’ne kadar uzanıyordu. 
Önceleri Kayseri mahkeme binası olarak kullanıldığı için bu 
ismi alan han, sonraları Vakıflarca daha çok derici, yüncü ve 
ayakkabıcı esnafına kiralanmıştı. 1960’lı yıllara kadar Kayseri 
Vakıflar Müdürlüğü de üç personel ile bu handa iki odada faa-
liyette bulunuyordu. Sonradan buradan yeni yapılan sigorta 
binasında kiralanan iki odaya geçmiştir. Camiikebir’in etrafını 
açmak ve cenaze kılınmasına yer tahsis etmek için bu tarihî 
yapıyı yıkan Başkan, hemen yakınında yeni ve basit şahıs 
yapılanmasına izin vermiştir.

HÂCET MESCIDI
Ulu Cami’nin (Camiikebir) kuzeyinde, camiye çevrilmiş 

küçük bir Bizans kilisesi idi. Belki de Kayseri fethedildiğinde 
sur içinde camiye çevrilip ilk namazın kılındığı mabetti. Alt-
mışlı yılların ortasında burasını kayda alan vakıf elemanı, kayıt 
evrakının altına o yıl bu tarihî yapının Belediye tarafından 
yıkılarak ortadan kaldırıldığını yazmıştır.

HACI HAMZA ÇEŞMESI
Camiikebir Mahallesi’nde Ulu Cami kuzeyinde, şimdi 

yeri tamamen park olan bir yerde vakfiyesi ve kitabesiyle 
Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bir çeşme bulunu-
yordu ve o dönemden bugüne kadar gelebilmişti. Altmışlı 
yıllarda bir gece Belediye tarafından bu hatırası çok önemli 
olan çeşmenin yok edilmesi çok kolay oldu. Üstelik yerine 
bir bina da yapılmayacaktı. Halkın neden yıktırdı diye hayret 
ettiği çeşmenin yeri hâlâ bakımsız bir park. Hacı Hamza ve 
sülalesi mahkeme kayıtlarına ve birçok değişik belgeye geçmiş 
Kayseri’nin önemli eşraf ailelerinden idi. Yok olan kitabesini, 
daha önce yapılan vakıf tespitlerine göre vakfiyesi ile birlikte 
yayımlamış bulunmaktayız.

TABAKLARÖNÜ MESCIDI
Talas Caddesi üzerinden Han Camii’nin güneyinde, şimdi 

burada bulunan küçük apartmanların yerinde idi. Mescit 13. 
yüzyıl başında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat zamanında 
bir tamir kitabesine sahip olması ile çok önemli idi. Camide 
yine Osmanlı dönemine ait tamir kitabeleri de bulunmakta idi. 
Bu mescid de kitabeleri ile birlikte yok edilip yerine bugünkü 
basit yapılar yaptırılmıştır.

AK YAPI
Şimdiki Hastane Caddesi’nde Devlet Hastanesine yakın 

yerde, yerinde sadece mermerden inşa edilmiş ön cephesi ve 
kapısı kalmış olduğunu eski bir resimde gördüğümüz, büyük 
bir ihtimalle 13 veya 14. yüzyıl türbe-kümbeti olan bu kalıntı 
da bir daha yeri bilinmeyecek şekilde yıkılıp yok edilmiştir.

KÜÇÜK MUSTAFA MAHALLESI’NDE 
BIR SELÇUKLU YAPISI

1970 yılında Kayseri Müzesinde asistan olarak çalışmaktay-
dım. Belediye eski mahallelerde hızla yıkıma devam ediyordu. 
Ben de bu yıkımları dolaşıyor, artık sivil mimariden vazgeçtik, 
anıt karakterinden bir tarihî yapının yok edilmemesi için 
Belediyenin adamlarına dert anlatmaya çalışıyordum. Eski 
Taşkıncık, Çorakçılar, Bozatlıpaşa civarında yıkılan evler 
arasında alnında Selçuklu yarım yıldızları olan büyükçe bir 
eyvanla karşılaştım. Hemen yıkım ekibi Belediyenin adamlarına 
yıkımın durdurulmasını, şimdi durumu anlatmak için Beledi-
yeye, Başkan’a koşacağımı söyledim. Öyle de yaptım. Zaman 
ikindi civarında idi. Kiçikapı’daki Belediye binasına yetiştim. 
Allah’tan Reis de yerinde imiş. Hemen koşarak makamına 
girdim. Mehmet Çalık kısa boyu ile masasında oturuyordu. 

Düvenönü’ne kadar gelen surların etrafında yer alan iş yeri ve 
evlerin sahibi insanlara “Bu surlardan her gün birer taş alıp 
götürseniz kısa zamanda burada bir şey kalmaz, bunlardan 
kurtulursunuz.” dediği halk arasında söylenegelirdi. Bu sur iç 
kaleden çıktıktan sonra Bürüngüz Camii altından ve burada 
yok olmuş Meydan Kapısı’ndan geçerek doğuya, bayağı sağlam 
şekilde devam ederdi. Burada Kapalıçarşı doğusunda yaptırılan 
yeni iş hanlarına geçit olmak üzere suru arkadaki kemerlere 
kadar deldirerek bir kapı meydana getirtmişti. Hâlen mevcut 

olan bu kapı için Müze, Belediye Başkanı’nı mahkemeye 
vermiş; dava sürerken hâkim, Başkan’la müze müdürünü, 
açılan kapıya yanlarda dişler koyarak güya burasının aslında 
kapalı olduğunu gösterecek bir formülde anlaştırmış ve bu 
dişler de Belediye tarafından yapılmıştı. Başkan’ın bu şekilde 
onlarca eski eseri tahrip etmekten ve emniyet sınırlarını ihlal 
etmekten açılmış davaları bulunmakta idi. Buradan Düvenö-
nü’ne kadar surları yıkabildiği kadar yıkıp yok eden Mehmet 
Çalık asıl faciayı Düvenönü’nden Yoğunburç’a kadar gelen 
surlarda işlemiştir. Bizim gençliğimizde dahi bu surlardan 
Düvenönü-Kiçikapı arasında, yol kenarındaki küçük evlerin 
arkalarında uzanan sur kalıntıları bulunmakta idi. Bunların 
tamamı yok olmuş ve yerlerine yeni binalar yapılmıştır. Bunlar 
arasında asıl üzerinde durmak istediğimiz çok önemli tarihî 
yapı Boyacı Kapısı’dır. Kale kapılarından yüzyıllar boyunca tek 

orijinal olarak kalmış olan bu kapı Hatıroğlu Camii’nin karşı 
tarafında, şimdi beyaz eşya satan büyük mağazanın yerinde 
idi. Burada Camiikebir Mahallesi’nde açılan sokak hâlâ bu 
isimle anılır. 1930’lu yıllarda Kayseri’ye gelen ve buradaki 
tarihî eserlerle ilgili meşhur kitabı “Kayseri Türk Anıtları”nı 
yazan Fransız Albert Gabriel’in kitabında bu kapının resmi 

“Bizans Sur Kalıntıları” alt yazısıyla bulunmaktadır. Çift sıralı 
kemerlerle oluşan bu yapı ismini Türkler-Selçuklular zama-
nında almış olup şehir içinde herkesin bildiği bir mekândı.

Bu kapıyı yıkmaya Başkan’ın kafayı taktığını öğrenen 
zamanın müze müdürü Halit Doral, müzede iki bekçisi ve bir 
iki memuru ile imkânsızlıklar içerisinde çalışırken bunlardan 
bir bekçiyi kapının başına bir iş gelmesin diye geceleri nöbete 
sokmuştur. Bekçi her gece nöbete geliyor, Başkan da bilhassa 
gece yapabileceği bu işi gerçekleştiremiyordu.

Nihayet Başkan bekçiyi bir gün yanına çağırtıyor. Ona 
müzeden ne kadar maaş aldığını soruyor. O da bunu söylüyor. 
Başkan “Sen oradan bir gece çek git, müze seni işten atar ben 
de seni daha fazla maaşla işe alırım.” diyor. Buna kanan bekçi 
bu şekilde bir gece iş yerini terk edince, Başkan iş makinasıyla 
derhâl nadide eseri yıktırıyor. Tabii ertesi gün durumu gören 
müze müdürü, bekçiyi işten atıyor. Bekçi de Belediyede işe 
giriyor. Bir müddet sonra Belediyeden de atılan bekçi bir dilekçe 
ile müzeye başvurup olanları anlatıyor. “Ne ceza olacaksa ben 
de çekmeye razıyım.” diyor. Bekçinin dilekçesini ben müzede 
çalışırken arşivde bulmuştum.

Yine bu dönemde Kiçikapı’da Oğulcuklu Sineması (şimdi 
iş hanı) yapılırken buradaki surların ve kapının temelleri 
günlerce darbeli matkaplarla sökülmeye çalışılmıştı.

MELIKGAZI MEDRESESI
Kayseri’nin merkezdeki en eski büyük mabedi olan Cami-

ikebir’in (Ulu Cami) güneyinde yer almakta idi ve cami ile 
birlikte külliye olarak inşa edilmişti.

Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı Melik Mehmet Gazi 
tarafından (1130-1143) yaptırılan medrese Kayseri’nin ilk eğitim 
kurumu, Anadolu’nun da ilk medreselerindendi. 20. yüzyılın 
başına kadar tedrisatına devam etmiş ve ihtiyaçları için vakfa 
bağlanmış binanın son müderrisleri de maruf zatlardı. Daha 
sonra atıl kalmış olan bina kısmen harap hâle gelmiş, meşhur 
başkanımız tarafından da bitişiğinde bulunan, aşağıda bahsi 
geçecek Mahkeme Hanı ile birlikte caminin etrafının açılması 
ve şehirdeki harabelerin kaldırılması gayesi ile 1965 yılında 
yıktırılarak ortadan kaldırılmıştır. Sadece Melik Mehmet 
Gazi Türbesi olan cami kıblesindeki medrese hücrelerinden 
birisi muhafaza edilmiş, fakat o da müstakil ve değişik şekilde 
yine Belediye tarafından tamir edilmiştir. Başkan’ın emri ile 
medrese ve hanı yıktıran Belediyenin zabıta müdürü rahmetli 

Hâcet Mescidi; Ulu Cami’nin 
kuzeyinde, camiye çevrilmiş küçük 
bir Bizans kilisesi idi. Belki de Kayseri 
fethedildiğinde sur içinde camiye 
çevrilip ilk namazın kılındığı mabetti. 

▲ Kayseri Anadolu Fuarı'nı kuran Çalık'tır. Konya'nın ısrarına 
rağmen devrin Bakanını da aşarak Anadolu Fuarı'nı 
Kayseri'ye kazandırdı. Fotoğraf Fuarın ilk açılışından bir 
görüntüyü yansıtıyor. - S. Burhanettin Akbaş Dijital Arjivi
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Heyecanla “Reis Bey, Küçük Mustafa Mahallesi’ndeki yıkılan 
binaların arasında bir tarihî yapı ortaya çıktı. Büyük ihtimalle 
Selçuklu yapısı. Lütfen bu yapı ve devamına dokunmasınlar. 
Biz orada bir kazı yapıp binayı ortaya çıkaralım ve ne oldu-
ğunu anlayalım.” dedim. Başkan hayret etmiş ve ilgilenmiş 
gibi “Tabii, tabii” dedi. Hemen zile basıp zabıta amirlerinden 
birini çağırdı. “Bakın, beyefendinin söylediği ile ilgilenin, 
orada yıkımı durdursunlar.” dedi. Adam “Başüstüne” deyip 
çıktı. Vakit akşam olmuştu. Ben ertesi gün sabah erkenden 
yapının bulunduğu yere koştum. Aman Allah'ım! Ortalık 
tarlaya dönmüştü. Ne tarihî eser, ne eski ev kalmıştı. Gece 
sabaha kadar işi halletmişler ve çekilmişlerdi. Şimdi kimseler 
yoktu. “Allah belanızı versin!” deyip ayrıldım.

REŞADIYE KARAKOLU
Düvenönü ile Gazipaşa İlkokulu 

arasında Hasbekkipci Camii’ne yakın iki 
kubbeli olan bu güzel yapı önce müze ve 
öğretmen evi olarak kullanılmış, daha 
sonra karakol hâline getirilmiş, sapasağlam 
hâlde iken burada yapılan parselasyon 
esnasında yıkılıp ortadan kaldırılmıştır. 
Bina eski Kayseri resimleri arasında 
görünmektedir.

MEHMET ÇALIK’IN 
YIKTIRDIĞI MIMAR 
SINAN YAPILARI

PAŞA HAMAMI
Kurşunlu Camii’nin güneyinde, İstanbul 

(Osman Kavuncu) Caddesi’nin kuzeyinde parkın içinde idi. 
Resmi, çifte kubbesi ile eski Kayseri resimlerinde bulunmak-
tadır. Hamam; Kurşunlu Camii (Hacı Ahmet Paşa Camii) ve 
külliyesini yaptıran Kanuni ve II. Selim dönemi vezirlerinden 
Konya Valisi Hacı Ahmet Paşa’nın vakfı, Mimar Sinan’ın da 
eseri idi. Caminin, Mimar Sinan’a ait tezkirelerde ismi geç-
mektedir. Daha önce harap olan ve kısmen yıkılan hamamın 
kalıntıları tamamen ortadan kaldırılmıştır.

MEYDAN (HÜSEYIN BEY) HAMAMI
Sahibiye Medresesi ve buradan geçen İstasyon Caddesi 

batısında, burada sonradan yapılan binaların yerinde idi. 
Kanuni dönemi Aksaray Valisi (mezarı Hacı Kılıç Camii 
minaresi bitişiğinde) Hüseyin Bey tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır. Hamamın bulunduğu mahalle sakinleri yaşlı 
büyüklerinden bu hamam faal iken burada yıkandıklarını 
söyleyenlerin bulunduğunu belirtirlerdi. Harap hâlde iken 
caddenin genişletilmesi ve yeni binalara ruhsat verilmesi 
esnasında kalıntıları yok edilmiştir. İsmi Mimar Sinan tezki-
relerinde geçmektedir.

GÜRCÜ HAMAMI
Bankalar Caddesi’nin devamı olup bu caddenin İnönü 

Bulvarı’na bağlandığı kavşakta, doğudaki şimdi yerine yapıl-
mış olan otel ve iş hanının yerinde idi. Buraya eskiden Gürcü 
Caddesi denirdi. Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden 
Gürcü Osman Paşa’nın Kayseri’de Cami, medrese ve vilayet 
konağı ile birlikte Mimar Sinan’a yaptırdığı yapı idi. Paşa’nın 
Kayseri’deki camisi (Şimdi vilayet konağı önünde, saat kulesi 
yakınında idi.) Mimar Sinan’a ait tezkirelerde geçmektedir. 
Yakın zamanlara kadar faal olan hamam, Belediyenin imar (!) 

faaliyetleri esnasında yıkılıp yok edilmiş ve yeri arsa olarak 
satılmıştır.

HÜSEYIN BEY IMARETI
Yukarıda Mimar Sinan’a Meydan Hamamı’nı yaptırmış 

olduğunu belirttiğimiz Aksaray Mirvalisi Hüseyin Bey aynı 
zamanda tamir ettirmiş olduğu Hacı Kılıç Camii ve Medresesi 
kuzeyine bir de imaret (aşevi) yaptırmıştır. Vakfiyesinde bu 
aşevinden uzun uzun bahsetmektedir. Fonksiyonunu yitirmiş 
bulunan yapı Sultan Abdülaziz zamanında barut (Güherçile) 
fabrikasına çevrilmiştir. Bu dönemki resmi, Yıldız Sarayı 
albümündeki Kayseri fotoğrafları arasında bulunmaktadır. 
Bu işlevini de kaybedip harap hâlde olan bina Başkan Çalık 
tarafından yıktırılıp ortadan kaldırılmış ve yerine bir şadırvan 
yaptırılmıştır.

MEHMET ÇALIK’IN YIKMAYA NIYETLENDIĞI, 
ŞANSLARI ELVERDIĞI IÇIN KURTULAN 
IKI SELÇUKLU YAPISI: HUNAT HAMAMI 
VE HOCA HASAN MEDRESESI

Mehmet Çalık hemen her toplantıda şehrin meselelerin-
den bahsederken kafasına taktığı iki yapıdan şikâyetini eksik 
etmezdi. Bunlardan biri Hunat Hamamı idi. Hunat (Huand) 
Camii Külliyesi’ne dâhil, Alaeddin Keykubad’ın zevcesi, II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi olan Hunat (Mahperi) 
Hatun’un vakfı olan bu hamamın geçen asırda yapılmış Kayseri 
resimlerinde bulunmadığını, bu sebeple hamamın sonradan 
yapılmış yeni bir yapı olduğunu, bunun yıkılarak caminin 
etrafının açılmasının tamamlanacağını ısrarla savunurdu. 
Nihayet hamamın son onarımında içinde duvarlara kaplan-
mış tasvirli Selçuklu çinileri çıkınca sesini kesmişti. Hatta 
bir toplantıda Turizm Müdürü Lütfullah Teoman, Başkan’a 
bakıp parmağını kaldırarak, “Ne oldu, hamam yeni diyordun, 
çiniler çıktıktan sonra sen de gördün, niye konuşmuyorsun?” 
diye çıkışmaktan çekinmemişti.

Yine Düvenönü’nde kalıntıları bulunan ve bir külliye 
olarak Selçuklu vezirlerinden Hoca Hasan’ın inşa ettirdiği, 
Kayseri’nin Melik Gazi’den sonra ikinci eski medresesi olan 
Hoca Hasan Medresesi’nin de çevreye çok kötü bir görünüm 
verdiğini, “Bırakmıyorlar ki burayı temizleyelim.” dediğini sık 
sık kendisinden işitirdik.

SEYYID BURHANEDDIN MEZARLIĞI
Mehmet Çalık Bey’in kafayı takıp kaldırmaya kalktığı 

önemli bir tarihî alan da Seyyid Burhaneddin Mezarlığı idi. 
Burayı tamamen ortadan kaldırıp imara açmayı, sadece Seyyid 
Burhaneddin Türbesi’ni ve yakın çevresindeki mezarları 
muhafaza etmeyi planlamıştı. Bu düşüncesini gerçekleştir-
mek üzere mezarlıktaki bütün Selçuklu ve bir kısım Osmanlı 
mezar taşlarını toplatmış, türbe yakınına dağ gibi yığdırmıştı. 
Bunun üzerine o zamanki Anıtlar Yüksek Kuruluna vatandaşlar 
tarafından şikâyette bulunuldu. Kurul da Belediyenin bu çalış-
masını durdurup mezarlığı tabii ki eski eser olarak tescilledi. 
Böylece Başkan’ın bu büyük rüyası akamete uğradı. Yerlerinden 
sökülmüş ve nereye ait olduğu belli olmayan bu mezar taşı 
yığınını, müze müdürlüğüm zamanında müzeye naklettirdim. 
Mezarlık harap hâle geldi. Ancak son zamanlarda el atılarak 
tanzim edildi ve yeşillendirildi. Gerçi Çalık’tan önce de sonra 
da şehirdeki mezarlıkların çoğu Belediye tarafından kaldırılıp 
yerleri ya yol ya da imara açılmıştır. Eski kabir listelerinde 
buraların yerleri görünebilir. Hacı Kılıç Camii, Zeynel Abidin 
Türbesi, Kurşunlu Camii, Sahibiye Medresesi kuzeyi ve şimdiki 
Asri Mezarlık’a yakın çok geniş alanları içine alan mezarlıklar 
bulunmakta idi. Büyük camilerin etrafında da eski resimlerde 
görüleceği üzere önemli şahıslara ait mezarlar vardı.

Belki bizim unuttuğumuz veya bilmediğimiz başka yapılar 
da vardır. Tabii ondan önce de ve ondan sonra da yine bir kısım 
tarihî eserler, başta belediyeler olmak üzere genellikle resmî 
kurumlar tarafından yıktırılıp yok edilmiştir. Mesela 1980’de 
bir trafik müdürü, yüzyıllardır yaşayan ve şehrinde tek örnek 
olan, İnönü Bulvarı batısında eski mahalleler (Eski Bedesten 
Mahallesi) arasındaki Selçuklu Bedesteni’ni, Belediyeden 
temin ettiği iş makinaları ile, yerini otopark yapacağım diye 
yıktırmıştır. Yine bugün Kadı Burhaneddin Ortaokulunun 
yerinde bizim ortaokul birinci sınıfı okuduğumuz, çınarlı, 
çok güzel bir tarihî yapı vardı. Millî Eğitim bu yapıyı yıktırıp 
bugünkü berbat ortaokul binasını yaptırmıştır. Kendisini 
mahkemeye verdik ama bu hiçbir şeyi halletmedi. 

Son olarak şunu da belirteyim! Mehmet Çalık ikinci dönem 
belediye başkanlığında bir Avrupa seyahatinde bulundu. Oradan 
geldikten sonra kendisinde büyük değişiklikler gördük. “Arkadaş-
lar Avrupa’da iki taşı yan yana koymuşlar burası bilmem kimin 
hatırası diye muhafaza ediyorlar ve koruyorlar. Bizim onların 
yanında ne kıymetli eserlerimiz var. Biz bunları başkalarına 
göstermek için değil kendi çocuklarımız için koruyacağız ve 
onaracağız.” diyordu. Buna da samimi inandığını göstermek 
için bize Belediyenin yapacağı onarılması acil bir tarihî yapı 
göstermemizi istedi. Biz de müze olarak iç kalenin güneyinde, 
harap hâlde olan ilk kısa surları (birinci müdafaa hattı) ona 
onartmıştık. Buna da şükrettik.�

Mehmet Çalık ikinci dönem belediye 
başkanlığında bir Avrupa seyahatinde 
bulundu. Oradan geldikten sonra 
kendisinde büyük değişiklikler gördük. 
“Arkadaşlar Avrupa’da iki taşı yan yana 
koymuşlar burası bilmem kimin hatırası 
diye muhafaza ediyorlar ve koruyorlar. 
Bizim onların yanında ne kıymetli 
eserlerimiz var. Biz bunları başkalarına 
göstermek için değil kendi çocuklarımız 
için koruyacağız ve onaracağız.” 
diyordu
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Yaşayan Şehir
Halk Ticarethanesi
Mustafa İbakorkmaz


Ş ehrin eski günleri hızla geride kalıyor. 
Çünkü her şey hızla değişiyor. Belli 

bir yaşa gelenler dönüp kendi hafızala-
rını yokladıklarında, şehirde çok şeyin 
eskisi gibi olmadığını görebiliyor. Şehir 
bir yanıyla giderek hatıralara karışıyor. 
Öyle ki, her kuşağın hatıralarında farklı 
bir şehir var. Mesela Kayseri Kalesi’nin 
üç hâlini hatırlayabilenler varken kimi-
lerimiz sadece restorasyondan önceki 
hâlini ve şimdiki hâlini biliyor. Bundan 
sonrasında ise şu anki hâli hafızalarda 
yer edecek.

Son otuz kırk yılda sırf meydan ve 
civarındaki değişim düşünüldüğünde ne 
çok şeyin buruk bir hatıraya dönüştüğünü 
de görebiliyoruz. Bizden bir önceki kuşak 
ise küçüklüğünde, gençliğinde yaşadığı 
Kayseri’yi bizim hayal bile edemeyece-
ğimiz bir şekilde hatırlıyor. Sözlü tarih 
çalışmaları şehre dair hafızayı kayıt altına 
almak adına önemli. En azından elimiz-
deki akıllı telefonlarla aile büyüklerimizi 
konuşturup küçük kayıtlar tutmak bile 
çok büyük anlam ifade edecek. Hem 
büyüklerimize vefa, hem hatıra hem de 
hafıza oluşturmak adına. Bu çoğumuzun 
ihmal ettiği bir şey. Hâlihazırda hayatta 
olan büyüklerimizin kıymetini kaybet-
meden önce anlayamıyoruz.

HALK 
TİCARETHANESİ

Mustafa Ibakorkmaz

HALK TICARETHANESI
Halk Ticarethanesi 1928 yılında 

kurulmuş. Kurucusu Mehmet Lütfi Serim. 
Ardından oğlu Emin Serim tarafından 
uzun yıllar işletiliyor. Günümüzde ise 
üçüncü kuşak olarak, dedesinin adını 
taşıyan Mehmet Serim Halk Ticaret-
hanesinde nitelikli bir kırtasiyeciliğin 
duayeni olarak çalışıyor. Mehmet Serim 
aslında İngilizce öğretmenliği okumuş. 7 
dil biliyor. Çeşitli alanlarda entelektüel 
merakları olan ve kelimenin tam anla-
mıyla nev’i şahsına münhasır tabirini 
hak eden biri. Baba ve dede mesleğini 
sürdürmek için öğretmenlik yapmamış 
ama esnaflığa kendini kaptırarak ilgilerini 
ve hassasiyetlerini kaybetmemiş. Dede-
sinin ve babasının yadigârlarına sahip 
çıkıyor. Çay içerek yaptığımız sohbet 
sırasında Halk Ticarethanesinin harf 
inkılabından öncesinden kalan muhasebe 
defterini çıkarıyor. Orada yazılı kalemleri 
Osmanlıcasından okuyor. Sırf oradaki 
kayıtlardan dönemin sosyal yapısı ve 
ticareti üzerine sohbete dalıyoruz.

Dile kolay, günümüz itibarıyla 92 
yıllık bir firma. Dükkanda 1927 yılına 
ait envanter defteri, siftah parası, kol-
leksiyon değeri taşıyan kalemleri, bugün 
artık bizim için tarih olan günlere dair 

Bir de eli kalem tutanlar şehirle ilgili 
hatıralarını kayda almalılar. Kimileri bunu 
zaten yapıyor. Rahmetli Emir Kalkan, 
Hüdaverdi Aydoğdu, Ahmet Sıvacı, Muhsin 
İlyas Subaşı, Ali Aslım gibi yazarlarımız 
(adını burada saymadıklarım umarım 
kusurumu bağışlar); Kadir Dayıoğlu, 
Veli Altınkaya (şehrimizin velisi Cemil 
Baba mesela) gibi gazetecilerimiz şehrin 
eski günlerini kendi anılarıyla birlikte 
harmanlayarak okumamızı sağlıyor-
lar. Her kalemde şehrin güzelliklerini 
gördüğümüz kadar, farklı yüzlerini de 
öğreniyoruz.
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fotoğraflar bulunuyor. Sohbetimiz sıra-
sında Halk Ticarethanesinin kurucusu 
Mehmet Lütfü Serim’in katıldığı savaş-
larda verilen madalyalar ve daha neler 
neler konu oluyor. Muhabbet ilerlerken 
köklülüğün, bir hafızaya sahip olmanın 
anlamı üzerinde düşünme fırsatı da 
buluyoruz. Çünkü Halk Ticarethanesi 
1928 yılında kurulduğu günden beri 
aynı yerde faaliyet gösteriyor. Mehmet 
Serim, Halk Ticarethanesinin kuşaktan 
kuşağa müşterileri olduğunu da vurgu-
luyor. Dededen toruna dükkan işletince, 
dededen toruna müşteri de akla aykırı 
gelmiyor.

Sonra bir konu daha var ki muhak-
kak şehrimiz adına kayıt altına alınması 
gerekiyor. Gerçi çok bilinmeyen bir konu 
değil ama bir kez daha hatırlatmakta 
yarar var. Kırım özgürlük mücadelesinin 
efsane ismi Gaspıralı İsmail’in oğlu Dr. 
Haydar İsmail bu dükkatın üst katında 
kiracı olarak oturmuş. O günlere ait bir 
fotoğraf Halk Ticarethanesinde görüle-
bilir bir yerde asılı duruyor. Mekân tarihi, 
müessese tarihi. Eski günlere dair yazılı 
kayıtlar ortaya dökülüyor, fotoğraflar 
muhafaza edilmiş. Dolayısıyla bugünle 
dün arasında bir kopukluk yok. Anlam 
kaybı yok. İnsani ve ticari ilişkiler de 
tüm bunların bir araya gelmesiyle olu-
şuyor. Yani aslında bu ziyaret sırasında 
zihnimizde oluşan düşünceler, daha 
uzun vadede gelenek denilen yapının 
nasıl oluştuğuna dair bize fikir veriyor.

Mehmet Serim’in oğlu henüz öğrenci. 
Ama Halk Ticarethanesi 4. nesle doğru 
ilerliyor. Çünkü Kayseri’nin ticari gelene-
ğini aile olarak devam ettiriyorlar. Genç 
delikanlı yaz tatillerinde, derslerinden 
artakalan zamanlarda babasına yardımcı 
olmak için geliyor.

DOLMAKALEM DEYINCE
Kırtasiye kimilerimiz için hastalık 

derecesinde düşkünlüğe yol açan bir 
zevktir. Bu zevke sahip olanlar birbirlerini 
değişik vesilelerle tanır ve hâllerinden 

anlarlar. Kırtasiye ürünlerine dahil 
etmek doğru mu bilmiyorum ama bir 
de dolmakalem tutkusu var ki bu tutku 
ancak ehline malumdur. Nasıl bir duygu 
olduğunu anlamak isteyenler tutku 
duydukları diğer nesnelere bakarak 
empati kurabilirler. Özellikle tesbih 
koleksiyoncuları ne demek istediğimizi 
anlayacaktır.

Kayseri’de hatırı sayılır dolmakalem 
kolleksiyoncuları bulunuyor. Bu tür pahalı 
zevkleri olanlar, günümüzde imkânları 
nispetinde yurtdışı gezilerinde, internet 
üzerinden, yahut İstanbul’dan aradık-
ları değişik kalemlerin izini sürebiliyor. 
Fakat şehirde dolmakalem zevkinin en 
önemli ve neredeyse tek adresi Halk 

Ticarethanesi.
Halk Ticarethanesi kurulduğu günden 

bu yana sadece kırtasiye üzerine çalı-
şıyor. Üstelik bu konuda ülke çapında 
üne sahip bir kırtasiyeci. Dünyaca ünlü 
bazı kalem markalarının ve aransa başka 
yerde asla bulunmayacak mürekkeple-
rin Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. 
Dolayısıyla bu tür ürünlere ulaşmak 
isteyen meraklı ve koleksiyoncuların 
Türkiye’de mecburi tek adresi Halk 
Ticarethanesi. Arzu edenler için yine 
çok nadir ikinci el antika sayılabilecek 
dolmakalemlere de buradan ulaşmak 
mümkün. Hemşehrilerimiz buradan 
pek haberdar olmasa da Türkiye’nin tüm 
önemli kalem koleksiyoncularının yolu 

Halk Ticarethanesi dolmakalem meraklıları için 
sadece şehrimizle sınırlı olmayan bir üne sahip. 
İnternet üzerinden verdiği hizmetle bütün Türkiye’de 
dolmakalem severlerin bildiği, sevdiği ve saygıyla 
adından bahsettiği bir kırtasiyeci.

muhakkak uğruyor buraya. Çünkü, her 
ne kadar kıyıda köşede kalmış gibi bir algı 
oluşsa da biraz evvel bahsettiğimiz gibi, 
Mehmet Serim tüm dünyadan haberdar ve 
günümüz teknolojisinden faydalanan bir 
ticaret erbabı. Yani Halk Ticarethanesini 
Kayseri’de yeni jenerasyon pek tanımasa 
da internet üzerinde kırtasiye ve özellikle 

kalem konusundaki uzmanlığını ticarete 
dönüştürüyor.

Halk Ticarethanesi dolmakalem 
meraklıları için sadece şehrimizle sınırlı 
olmayan bir üne sahip. İnternet üzerin-
den verdiği hizmetle bütün Türkiye’de 
dolmakalem severlerin bildiği, sevdiği ve 
saygıyla adından bahsettiği bir kırtasiyeci. 
Öyle ki, Kayseri’nin, kasabadan hâllice bir 
Orta Anadolu şehri olduğunu düşünen 
kimi ukalaları da şaşkınlığa düşürüyor. 
Kayseri hakkındaki yanlış intibaları yerle 
bir ediyor.

BELKI HER GÜN 
ÖNÜNDEN GEÇIYORUZ

Algılarımız ilgilerimizle sınırlı. O 
yüzden ilgi alanımızda olmayan çoğu 

şeyi gözümüzün önünde oldukları hâlde 
göremiyoruz. Halk Ticarethanesi de işte 
tam bu özelliğimizden nasibini alıyor. Belki 
her gün önünden geçtiğimiz hâlde Halk 
Ticarethanesini görmüyor, göremiyoruz. 
Oysa şehrin tam göbeğinde yer alıyor bu 
tarihî işletme. Üstelik eski kuşaklar orayı 
çok iyi biliyor ve hatırlıyorlar. Çünkü 

hiç olmazsa belediye otobüslerinin kale 
önünden Bankalar Caddesi istikametine 
gittiği yıllarda, Halk Ticarethanesi ilk, 
orta ve lise tahsillerinde muhakkak 
yolların düştüğü bir mekân. Evet Halk 
Ticarethanesi 1928 yılından beri aynı 
mekânda ticari faaliyetini yürütüyor, sıkça 
önünden geçiyoruz ama göremiyoruz. 
Ama öyle bir yerde bulunuyor ki, tam da 
burada yerini tarif edince, oradan geçince 
muhakkak görecek ve bugüne kadar 
nasıl olup da fark edemediğinize hayret 
edeceksiniz. Kaleönünde pastırmacıların 
sırasından Kazancılar Caddesi’ne doğru 
yürüyorsunuz. Kazancılar’a dönmeden 
iki üç dükkan önce mütevazı tabelasıyla 
sizi bekliyor olacak. Bu tarife bakınca 
hemen aklınıza bir beyaz eşya dükkanı 
gelecek muhtemelen. İşte hemen onun 
yanında. Bir dahaki defa geçerken dik-

katle bakın ve daha önce bakıp da nasıl 
göremediğinize hayret edin.

Son olarak bu tarihî kırtasiyeci ile 
ilgili bir belgeyi de buradan paylaşalım. 
Hakkı Tarık Us’un sahibi olduğu, neşriyat 
direktörlüğünü Refik Ahmet Sevengil’in 
yaptığı, 15 günde bir çıkarılan “Kitap 
ve Kitapçılık” dergisinin 1 Kanunusani 

1936 tarihinde yayımlanan ilk sayısında 
“Vilayetlerde Kitap ve Kitapçılık” başlığı 
altında Kayseri’de Halk Ticarethanesini 
bugünkü adresiyle görebiliyoruz.

Kırtasiye merakınız varsa, mimar, 
mühendis veya akademisyenseniz, ressam, 
heykeltraş veya yazar iseniz, Halk Tica-
rethanesi muhakkak yolunuzun düşmesi 
gereken bir yer. Zaten alışveriş yapmaya 
gelenler çoğunlukla, bilgi ve zevkler üze-
rine sohbetlerle alışverişi birleştiren, bu 
tür insanlar. Yolunuz düştüğünde bu tür 
zevkleri olduğunu bilmediğiniz birçok 
arkadaşınızla karşılaşmak da ayrıca şaşır-
tıcı olacaktır. Bu durum bir iddia değil, 
bir tür reklam da... Halk Ticarethanesi 
ziyaretlerimde bizzat yaşayarak tanık 
olduğum bir hadisedir.�
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Hikaye Yarışması
Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar
Hakan Unutmaz


Yılkıdan Uyanmış 
Demir Atlar

Hakan Unutmaz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
4. Hikâye Yarışması Birincilik Ödülü

S is… Beyazın çağrısı reddedilecek cinsten değil. Yaşarma-
mıza düşen aklık, bizi kendine çekiyordu. Çağrıya uyduk, 

beyaza doğru ayaklandık.
Daha ışımayan ve böyle giderse ışıması zor olan bir günün 

sabahında bütün köylü benim için toplanmıştı. Bütün dediy-
sem de köyün ederi on yedi hane, haneler içinde seksen üç 
nefes… El öpmeye önce dedemden başladım. Sırasıyla babam, 
dayım, emmim, anam, muhtar ve diğerleriyle devam ettim. 
Huş Süleyman, elini öptürmedi. “İstasyona varınca,” dedi, 

“nasılsa helalleşeceğiz. Acelen nedir?” Karı daha kurumamış, 
çiyi canlı arabaya tam atlayacaktım ki babam yine sarılıverdi. 
Sabah tütünün genzinde aktığı nefesle kulağıma eğilerek:

“Paranı üstündeki püsküde unutayım deme! Takımı geçirince 
hemen ona aktar. Pancarı okutur okutmaz postaneye binlik 
daha çıkartırım. Kusuruma kalma, idare et.” dedi.

Huş Süleyman dehledi. Rüzgârsız buluttan daha yavaş 
hareket ediyorduk sanki. Köyün çıkışına vardığımızda saatler 
geçmiş gibi geldi. Evhamlandım.

“Huş ağam,” dedim, “tren kalkmadan varabiliriz değil mi?”
Közü ağızlığa varmış tütününü temizledi. Gözleriyle 

alaya vurdu:

“Beygir ölmezse varırız.”
Ata baktım. Demini isteyen çaydanlık suyu gibi tıslıyordu. 

Burun deliklerinden adeta hayalimdeki lokomotifin dumanı 
çavlıyordu. Sağrısından kaymayı unutmuş olan ter damlacıkları 
beni daha da üşüttü, ürpertti.

“Terziye de uğrayacağız, biliyorsun ya!”
Bir kez daha sırıttı Huş Süleyman. Sarımını ağızlığına 

yerleştirdi. Kibritini vurabilmek için elindeki dizginleri bana 
uzattı. Kavlanan suratında alayı hâlâ açıktan belliydi.

“Bana ne diye ‘Huş’ derler, bilir misin?”
“Bilmem, ağaçtan ötürü mü?”
“Ne ağacı?”
“Huş diye bir ağaç var ya, salkımlı… Söğüde benziyor. Bizim 

buralarda pek yetişmez.”
“Bizim burada yetişmezse ne bilirim ben! Bir tek tûba 

dallarını duymuşum görmediğim, kökü ters. Okumadık ki 
senin gibi.”

“Ne diye ‘Huş’ derler o zaman?”
“Aslı ‘Hızlı Kuş’tur. Ebemin eli göbek bağımı asıldığından 

beri, aklımı bildim bileli arabacılık yaparım. O zamanlar 
köyde ikiydi araba. Biri Tabaklar Rüstem’in. Rüstem, Çivril’in 
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pazarına varana kadar ben ikinciye koşardım beygiri. Islığım 
ta Cabar’dan duyulurdu, köye girmeden. Islığı öttüre öttüre 
gelince ‘kuş gibi’ demişler. Hem uçuyor hem ötüyor. Hızır’ın 
kuşu ola ki hızlı kuş işte. Dillene dillene dilde ‘Huş’ kaldı 
adımız. O yüzden dertlenme. Basmayı, pazeni pazardan köye 
uçuran; köyün velinimetini yetiştirir elbet.”

Köyün velinimetiymişim. Son günlerde herkes böyle 
konuşur olmuştu. Ne yapmıştım da bu nimet büyüklüğüne 
erişivermiştim? Yüksek tahsiline devam eden tek kişi olmam-
dandı bu nimetlik. Oysa lisedeyken çok da başarılı sayılabi-
lecek bir öğrencilik hayatım olmamıştı. Sivaslı’daki liseye 
köyden dört kişi gitmiştik. Şansım mı yaverdi? Üniversite 
için girdiğim sınavın sonuçları postayla elime tutuşunca 
afallamıştım. Sevinçle üzüncü bir arada yaşadım. Bu puanla 
iyi bir fakülteye girilebilirdi ama ya eldeki parayla… “Üç öğün 
pancar kemirecek olsam da gideceksin,” demişti babam, “olur 
da büyür gelirsen senle köy meydanında şöyle bir gezelim, 
yeter.” Tercihleri Sivaslı’da yaptık. Sonuçlar geldi: Ege Üni-
versitesi, Arkeoloji Bölümü. Bölümün ne olduğunu, ne gibi 
çalışmalar yaptığını köy kahvesindeki ihtiyarlara anlatmakta 
hayli güçlük çektim. Çoğuna göre yasal defineciydim. Öyle 
böyle derken beş yılda okulu bitirdim. Şans bu ya, şimdi de 
askerlik için aynı şehre yollanıyordum. Yedek subayların ilk 
altı ay para almayacağı söyleniyordu. Acemilikmiş. Beş yıl diş 
tırnakla beni aç koymayan babama karşı bir de bu mahcubiyet 
doğmuştu. Otobüsle önce Uşak’a, oradan da her zamanki gibi 
İzmir’e geçeyim derken şubat karı düşümü kesiverdi. “Tren,” 
dediler, “Çivril’den var Sütlaç’a. Sonrasında yata yata İzmir. 
Demir, tekerden yeğdir.” Bahsedilen demir atlara o güne değin 
hiç binmemiştim. Heyecanlandım, direnmedim.

İğdir başında bulunan yokuşun ucundan ova gözüktü. Bu 
gözükmeyle bir atın solumaları da artmış oldu. Kayıyorduk. 
Huş Süleyman, öyle bir gayretle toparlıyordu ki arabayı, 
yüzümüzü jiletleyen poyrazı bile avuçlanacak bir yelmiş gibi 
evcilleştiriyordu.

“Sen bilmezsin,” dedi ıslıklı sesiyle, “nereden bileceksin 
ki! Ben bile unuturum arada. Demirci Mehmet geldiğinde, 
Mehmet Efe, ayağı dizden kopmuş bir civanı aynı böyle havada 
Işıklı’ya yetiştirdim ben. O zamanki yol böyle mi ya! Daha çetin. 
Dönüp varınca başımı okşadı Demirci. Hızımı sevdi. Beni de 
kucaklayıp yanına katmak istedi. Babamın yalvar yakardığını 
sadece o vakit gördüm. ‘Tek oğlandır, ufaktır, eyleme Mehmet 
Efe’m! Beni al Sülo yerine,’ diye dövündü. Yavuz adamdı 
Demirci ama herhalde babama acıdı. Alıkoymadı beni. Üç 
gün babama içten yanıp ağladığımı bilirim. Bir vakit sonra 
Demirci’yle çetesi Denizli’ye baskın vermişler. Duyuldu. Söven 
de oldu sayan da. İyi ki göndermemiş babam. Huş yerine tuş 
olmak da vardı. Ya, korkma o yüzden. Demirci süvarisinin 
yapamadığını el kadarken yaptım ben. Yokuş bana bal gelir.”

“Adama ne oldu?”
“Hangi adama?”
“Hani sıhhiyeye yetiştirdiğin, ayağı dizden kopuk cengâvere?”
“O mu? Koyup gittiler herhalde. Ne olduğunu inan bilmem. 

Ölmüştür.”
Millî Mücadele’nin hikâyelerini çocukluğumdan beri din-

lerdim. Hemen her hikâye bir şekilde döner dolaşır Cabar’a ya 
da Demirci Mehmet Efe’ye varırdı. Bazen de tren girer devreye. 
Katar şefi Fadıl Bey’in Yunan kurşununu yemesi… Korkumun 
geçmesiyle çam sırtlarını aşmamız bir oldu. Düzlükte hava 
ılıktı. Anlaşılan poyraz, çukuru sevmiyordu.

Okulu bitirmemin ve yedek subay olarak askere varacak 
olmamın şerefine babamın terziye ısmarladığı takım elbiseyi 
aldım. Lacivert, ince çizgili… Beklemedim, ütüsü hazır gömle-
ğimle bir sırtıma geçirdim. İzmir’e varınca da güzel bir şapkayla 
kendimi tamamlamayı düşünüyordum. İstasyona vardığımızda 
Huş Süleyman’la helalleştik. Kurşuni demir atın önüne geldim. 
Dişlerini okşadım. Uzun zamandır beklediğim yolculuğum 
başlıyordu. Sanırım kuşamımdan olacak kondüktörün abartılı 
bir ilgisiyle yerleştim. Yerleştiğim kompartıman boştu. Bir 
yandan rahatça kitabımı, gazetemi okuyacağımı düşünsem de 
yolculuk için muhabbet eri de aramadım değil. Er kişi çabucak 
yetişti. Su yeşiline çalan yeşil bir palto içinde ince bıyıklı, etli 
suratlı, tahminimce ellili yaşlarda olan bir beyefendi kapıdan 
içeri girerek beni selamladı. Şapkasını özenle başından alıp 
şöyle bir silkeledi, yanına iliştirdi. Palto düğmelerini açtı, 
ceketinin iç cebinden çıkardığı gazete tomarını eline aldı, 
bacak bacak üstüne atarak gazetesini okumaya başladı. Ken-
disini biraz soğuk gördüm, buna üzüldüm. Dalmışım. Tren 
yorgunca hareket eder etmez dalgınlığımı bıraktım. Dışarıyı 
izlediğimde onlarca bakışla karşılaştım. Rengi atmış cama 
yapışan karşılıklı bakışlar… Camın rengi olur da atar mı ya? 
Meğer rengi de olurmuş, atarmış da. Aynı tip insanlar, farklı 
düşler… Her birini camdan okuyabildim. Demir atın şahlanışı, 
buruklukla izleniyordu. Demir at… Nereden gelmişti ki bu 
tamlama aklıma?

“Hatırlamıyor musun,” dedi karşımdaki beyefendi, “oysaki 
hatırlaman lazım gelirdi.”

“Efendim! Bana mı seslendiniz?”
“Elbette.”
“Neyi hatırlamam gerekiyor, anlayamadım.”
“Trenleri niçin demir atlara benzettiğini…”
Şaşırdım, korktum. Sanırım korku daha ağır basmıştı. 

Düşüncemi seslendirmemiş olduğumdan emindim. Yoksa kara 
trene ilk kez binmenin heyecanıyla düş sesimi dudaklarımdan 
dökmüştüm de bunu fark etmemiş miydim? Ayıp olmasın diye, 
biraz da konuyu tellendirmek için sordum:

“Trenleri niçin demir atlara benzetiyorum sizce?”
“Aslında tamlamanın doğrusu ‘Demir Beygir’dir. Sanat 

Telakkisi. ‘Ben değişmem / en halisüddem arap atına; / saatte 
110 kilometrelik sür’atini / demir raylarda koşan / demir 
beygirimin.’ Senin gibi okumuş adamlarda tren dalgınlığı 
gördüğümde bu dizeleri duyduğunuzdan emin oluyorum. 
İnsan bir şekilde belleyip atıyor zihninin köşelerine. Ondan 
sonra her tren bir demir at, demir beygir oluveriyor.”

Bu dizeleri daha önce duydum mu yoksa duymadım mı, 
bunu anımsayamadım ama beyefendinin içtenliğinden zevk 
almış gibiydim. Tanışmaya giriş şekli beni çekivermişti.

“Okumuş olduğumu nereden anladınız peki?”
Gülümsedi. Oturağımın kıyısındaki kitabı göstererek:

“Kemal,” dedi, “Kemal Bekir Manav. Kaçaklar. Çoğu Çivrilli 
Manav’ın hemşerisi olduğunu bilmez, özellikle düzenli okuma 
yapmayanlar. Bu düzen de genelde fakülte sıralarından yadigâr 
kalıyor. Çıkarımda bulunarak tahminimin tutma olasılığını 
yükselttim. Tuttu.”

“İyi bir gözlemcisiniz,” dedim ikram sigarasını yakarken.
“İşim bu. Babam kadar olmasa da ona yakın keşfetmem 

gerekiyor ayrıntıları. Bir katar şefinin oğlu olmak insana bunu 
yüklüyor. Hele bir de o şef, Sarayköylü Fadıl’sa…”

“Sarayköylü Fadıl? Yunan işgalinde halkı korumak adına 
kurşun yiyen Şef Fadıl Bey’den mi bahsediyorsunuz?”

“Tek başına siper olmadı elbette. Ardında en güvendiği dostu, 
demir atı, Çivril’in kara treni vardı. Evet, bendeniz Sarayköylü 
katar şefi Fadıl Ayan’ın oğlu Ethem Ruhi Ayan. Havacı kurmay 
subay olarak görev yapmaktayım. Keşke babam gibi demirden 
atları kontrol etseydim ama orduda böyle bir nişanımız yok. 
Ben de demir kuşlarımla avunmaya çalışıyorum.”

Gülüşümü tutamıyordum, bıraktım. Yıllardır Millî Mücade-
le’nin ufkumu saran hikâyelerinde adı geçen kahramanlarından 
birinin kanlı canlı mirasıyla karşılaşmamdan ötürü tarif edi-
lemez şekilde keyiflendim. Hem bu karşılaşma zorlanmadan 
meydana gelmişti. Kendimi uçtan tanıtma gereği duydum:

“Memnun oldum, gerçekten çok memnun oldum. Tah-
mininizi boşa çıkarmayacağım. Arkeolog olarak çalışıyorum. 
Daha doğrusu daha çalıştığım söylenemez. Mesleğe hiç baş-
lamadan ara verdim diyebilirim. Asker sayılırım. Bu yüzden 
size rahatlıkla ‘komutanım’ diye hitap edebileceğim. Anlayışla 
karşılayacağınızı umuyorum.”

İçtenliği yüzüne yansıyordu. İkimiz de rahatlamış gözükü-
yorduk ki aniden yere uzanıp kulağını tabana dayadı. İrkilmiştim.

“Ne oldu ki komutanım?”
Başını kaldırmadan “Yat,” dedi, “Ömerli’deki duraktan 

binen olmadı. İnceköy’e varıyoruz. İstasyona girmek üzereyiz. 
Bak, dinle!”

Taklit ettim. Kulağımda, uğultuyla işleyen beş dövmeli bir 
ritim vardı. Memetçik Memet, Memetçik Memet, Memetçik 
Memet… Üç tam, durak, iki tam… Başka da bir şey duyamadım. 
Meraklandım:

“Ne duymam gerekiyor komutanım?”
“Kırılma. Bozuk paraların kırılması… Eskiden daha fazla 

olurdu burada. Günden güne eksiliyor. Çocuklar mı kayboluyor, 
ne? Yakında azalır bu köy, demedi deme!”

Ayaklandık. Komutanın davranışını açıkçası tuhaf karşı-
lamıştım. Önceki oturuş şeklimizi aldık. Gazetesine uzandı, 
yine onu okumaya başladı. Yaklaşık yarım dakika sessizlikle 
izledim onu. İzleyişimi de yine onun sessizliği bozdu. Bu 
seferki bozuş beni de titretti:

“Hatırlamıyor musun? Oysaki hatırlaman lazım gelirdi.”
Önceden duyduğum bu cümlelere karşılık bir cevap ver-

mekten korkuyordum. Merak… Ağzımdan tizce bir “Neyi?” 
sorusu düştü.

“Dönüş seslerini niçin ‘Memetçik Memet’ diye kodladığını…”
Aynı sahneleri tekrar yaşıyorduk.

“Niçin öyle kodluyormuşum komutanım?”
“Ritimle birlikte dinle o zaman. ‘Ve teker teker / kesilme-

den tekrarlıyor tıkırdayan tekerlekler / (gitgide daha çabuk, 
gitgide daha sert): / Memetçik, Memet / Memetçik, Memet.’ 
Hatırladın mı şimdi?”

Bilmiyordum. Belki de insanüstü şekilde zihin okuma 
yetisi vardı. Konuyu değiştirmek istedim:

“Eskiden daha fazla bozuk para kırıldığını söylediniz. Ne 
kadar eski? Sık sık biner misiniz bu trene?”

“Doğduğumdan beri. Hatta ondan da öncesi… Bu trende 
doğduğumu söylesem, inanır mısınız? Babama, gelişim raylarla 
müjdelenmiş. Kulağını aynı bizim gibi dayamış ama kompar-
tıman zeminine değil, raya. Dinlemeyi ondan öğrendim. Öyle 
ya, makasçının ekmeği kulağındadır.”

“Fadıl Bey, şeflik yapmadan önce makasçıydı demek ki.”
“Fadıl Bey? Ha, Fadıl amcadan bahsediyorsun. Babamın 

ahretlik dostuydu. ‘Böğründen kurşunu söktüm, yarasını basa 
basa bağladım, Dinar’a kadar gık bile demedi,’ diye bahsederdi 
babam onun için. Güzel insanmış rahmetli. Beni onun oğlu 
zannettiniz ha, ilahi! Bir bakıma da oğlu sayılırım. Babacan 
davranmıştır. Ben, Salih Günay’ın oğlu İzzet’im. Makasçı Salih.”

Ne diyeceğimi bilemiyordum. Belli ki karşımdaki bir mec-
zuptu. Trenin tarihini çok iyi bilen bir meczup…

Sundurlu’ya vardığımızda kendimi gölü izlemeye vermişken 
beyefendi daha konuşmak istediğini belli etti:

“Istakozu bitirdiler. Turna da kalmadı hiç. Ne diyordunuz 
siz turnaya? Dişli miydi?”

“Evet, dişli.”
“Kesin onları da bu trenle kaçırmışlardır!”
“Neyi kaçırmışlar, balığı mı? Trenle neden balık kaçırsınlar ki?”
“Genç adam, çok da safsın. Neler kaçırdılar bu trenle neler! 

Beycesultan’ın ortasındaki dev kanalda bulunanlar nereye 
gitti? Ya Laodikya? Asıl oradan koptu kopan. Bir de arkeolog 
olmuşsun. Bunu tahmin etmemeni sana hiç yakıştıramadım.”
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Kahkahamla camlar inledi. Yol arkadaşım, istifini boz-
madan devam etti:

“Sökeli Ali Efe’yi duydun mu? Mutlaka duymuşsundur. 
Demirci’nin emriyle Rum erkeklerini tehcir için Denizli’ye 
varmıştı. Halletti de bu işi. Sonra da kendi halloldu.”

“Duydum. Çocukluğumda büyükler hep anlatırdı.”
“İşte, Sökeli Ali’yi vuran benim babamdı. Babamın ayak 

bileğine Somak tarafından ilerlerken bir kaya parçası düşmüş. 
Bilek parçalanmış. Ölü eti kesip almış Demirci. Sonra da 
yükünü hafifletmek için civarın en hızlı arabacısını buldur-
muş. Ufacık bir çocuk… Çocuk, babama acımış. Onu ocağın 
iyi edemeyeceğini, hastanenin yararlı geleceğini düşünmüş. 
Çivril’den trene, bu demir ata bindirmiş. Oradan Denizli’ye 
geçmiş bizim topal. Cebinde üç beş altını varmış babamın. 
Şehirde biraz idare etmiş, eşrafla dost olmuş ama eşkıyalığını 
gizlemiş. Bir zaman, Sökeli’nin geleceği duyulmuş şehre. 
Kendisini yüzüstü koydukları için kini var onlara, fırsat bu 
fırsat ya. Pusu atıp vurmuş Sökeli Ali’yi. Ondan sonrası kıya-
met işte! Demirci’nin çocukları beni buldular. Nasıl atladım 
bilmiyorum, tren beni sahiplendi. Tıpkı zamanında babamı 
sahiplendiği gibi… Anlayacağın beni kaçırıyor kara tren. Belki 
de tren benim, kendi kendime yol alıyorum.”

Huş Süleyman’ın anlattığı geldi aklıma, dondum kaldım. 
Donukluğum, karşımdaki gözlerin içine bakarak devam 

etti. Aniden yine yere kapaklandı adam, kırılan bozuk para 
seslerini dinledi.

“Varmak üzereyiz,” dedi, “Hadi, bana müsaade!”
Elini bile sıkamadım, öyle hızlı çıktı kapıdan. Sütlaç istas-

yonu kalabalıktı, onu bulamadım. Zaten hemen kalkmak üzere 
olan İzmir trenine yetişmem gerekiyordu.

Askerden dönerken aynı tren hattını kullandım ama dos-
tumdan eser yoktu. Huş Süleyman’ın ölüm haberini önceden 
almıştım. Çivril-Sütlaç, Sütlaç-Çivril, Çivril-Sütlaç… Defalarca 
tekrarladım bu eylemimi. “Belki de tren benim,” deyişi aklıma 
geldi. Hat, 1988’de kapanana kadar dostluğumuz devam etti. 
Zarar, dediler; onu benden çekip kopardılar.

***
Bir sabah, memleketteki dostlardan birinden haber aldım. 

“Senin treni geri getiriyorlarmış,” dedi ses, “ama süs için. Anıt. 
Sefer falan yapmayacakmış.” Değişiklik olsun anlayışıyla kızım, 
damadım ve yeni dillenen torunum da katıldı yolculuğuma. 
Her şeyin başladığı yere vardık. Eski istasyonun önüne yer-
leştirmişler onu, güzelce boyamışlar. Baharla bir uyanmış 
yılkı atları tazeliğindeydi. Yorgun ama dimdik… Gövdesine 
kulağımı dayadım, ritmi dinlemeye çalıştım. Aynı harekete 
torunum da yeltendi. Tesadüf ki yan tarafımızda bulunan çay 
bahçesinden tanıdık sözleriyle bir ezgi yükseldi:

“Vagonların kırk kişilikse de yapısı
Seksen Memet yüz Memet dolu hepisi
Memetçik Memet, Memetçik Memet”
Ağladığımı gören torunum gözyaşlarımı silmeye durdu. 

Trenin, kayıp dostumun adını öğrenmiştim sonunda. Aslında 
bu ad hep yanı başımdaydı: Memet. “H” sesi eksik. Belki de 
topal kalan babasına dayanak olarak kaldı o ses. Çağrıya 
uydum, ben de sustum. �

“Saçmalamayın,” diye çıkıştım. Hiç başlamamış gözüksem 
de mesleğimle ilgili bu şekilde konuşulmasına tahammül 
edememiştim.

“Hemen celallenme,” diye sırıtarak karşılık verdi, “hatırla-
maman normaldir. Yıllarca köylerden, özellikle sizin oralardan 
kesilen meşeler taşındı bu trende. Peki, sadece meşe için 
ya da üç beş biletli için bunca masrafa girer mi İngiliz? Ha, 
diyeceksin ki Çivril o kadar da kör noktada değildir; Uşak’a 
kadar varacaktı yol ama Afyonlu vekil Ali, Çivril’in Denizli’ye 
bağlanmasını vefasızlık saydı ve ceza niyetine yol kazıklarını 
söktürdü. Hak veririm biraz ama yine de bir düşün bakalım. 
Delikanlı, ben ilk ağızdan dinledim kaçırılmayı; babamdan! 
‘Bizim Beyce’ninki hep bilgidir, bizi çalsalar ne olur ama Hie-
rapolis hep bulgudur. Çok şey götürdüler,’ dediydi.”

“Bu sefer kimdi babanız?”
“James Mellaart! Çivril’e resmî kazmayı ilk vuran adam… 

Mellaart’ın oğlu bilmeyecek de kim bilecek! Babamla meslektaş 
olduğundan bu küstahlığını mazur görüyorum.”

İş çığırından çıkmaya başlamıştı. Alay edip Sütlaç’a kadar 
dayanmaktan başka çarem yoktu.

“Peki,” dedim, “acaba şu aralar neler kaçırılıyor bu trenle, 
bilginiz var mı?”

Kollarını iki yana verdi, yayıldı. Suratındaki ifade gayet 
ciddiydi:

“Ben kaçırılıyorum!”
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Kitabiyat
Dîvânçe-i Raşid Efendi-Raşid Efendi Kütüphanesi Târihçesi - Kayseri Müellifleri
Mehmet Karaarslan


1-DÎVÂNÇE-I RAŞID EFENDI
Divançe, kitabın 17-117. sayfalarında yer almaktadır.
Bu eser, kitabın ikinci baskısıdır. Müellif eserin ön sözünde 

Râşid Efendi Divançe’sine nasıl ulaştığını ve neden yayımladığını 
anlatıyor. Ayrıca eserin hazırlanmasında emeği geçenlere de 
teşekkür ediyor. Ardından “içindekiler” bölümünde üç eserin 
birlikte muhteviyatını başlıklar hâlinde veriyor.

Divançe’de medhiyeler, gazeller, tahmisler, müseddesler, 
müstezadlar, kıtalar, nazireler, şarkılar, müstakil beyitler ve 
tarih manzumeleri yer almaktadır.

Bir hatıra ve hatırlatma:
Merhum müellif Divançe’nin ilk baskısını sırf kendi 

çabası ile hazırlayıp, hemen tüm tanıdığı kimselere hediye 
etmişti. Herkes gibi böyle bir eseri okumaktan çok memnun 
olmuştum. Ancak çalışmada merhumun edebî teknikleri 
bilmemesinden kaynaklanan birçok akademik hatalar vardı. 
Daha sonra kendisinin eserin yeni baskısını yapmaya hazır-
landığını öğrendiğimde:

“Hocam! Divançe’nin içerisinde pek çok akademik hata var, 
müsaade ederseniz bir gözden geçirelim” dedim.

Daha sonra merhum bana çalışmasının çıktısını ve eserin 
yazma nüshasının fotoğrafını getirerek, çalışmamı istedi.

O yıl Necdet Taş Anadolu Lisesinde çalışıyordum. Değerli 
edebiyat hocası Ünal Demirezen Bey’e rica ettim. Kendisi 
Divançe’yi teknik bakımdan değerlendirebileceğini söyledi.

Dîvânçe-i Raşid Efendi

Mehmet Karaarslan

İki hafta kadar aralıksız olarak Ali Rıza Bey’in trans-
kripsiyon metni ile elyazması nüshayı karşılaştırarak, kâğıt 
üzerinde tashihlerde bulundum. Sonra da bu çalıştığım metni 
Ünal Bey’e teslim ettim. O da sağ olsun bir tashihten daha 
geçirip, manzum parçaların adlarını belirterek bana teslim 
etti. Böylelikle yaptığımız redaksiyon ile eserin hazır hâle 
getirilmesi hususunda hata en aza indirilmiş oldu. Bu ikinci 
baskı böylece meydana getirildi.

Düzeltilip adlandırılmış olan metinleri Ali Rıza Bey’e 
teslim ederken:

“Hocam! Bir de lügatçe ilave ederseniz çok daha iyi olur.” 
demem üzerine bir müddet daha çalışıp, sözlüğünü hazırla-
yarak metnin arkasına eklemiş. Eser böylelikle redaksiyondan 
geçmiş ve birinci baskısına göre çok daha mükemmel bir 
metin elde edilmişti.

Ali Rıza Bey’e bu hazırlıkları sırasında divan neşirlerinden 
örnekler sundum ve her şeyini daha güzel yapabileceğini 
söyledim. Bunun üzerine merhum şöyle dedi:

“Eseri bulup çıkararak, ben ham maddeyi hazırladım. Bundan 
sonrası artık edebiyat tarihçilerinin işidir!” dedi.

Meselâ Divançe’de yer alan bir tarih manzumesinin tarih 
beyti şöyledir: 1

Târîh berây-ı Çeşme-i Sadrâzam Mehmed Paşa:

“Becâ geldi târîh-i dilârâ Râşidâ tab‘a
Yeni çeşme suyun buldu yolunda İzzet âbâdın” 
(Râşid Efendi)

Yine Divançe’de yer alan bir şarkısı şudur:2

Şarkı

“Gül-cemâlim bülbülü şûrîde yârim küsme gel
Âteş-i derd-i firâkımla yanarım küsme gel
Çille-i saht-ı kemân-ebrûlarım dâim çeken
Tîr-i gamzemle demâdem dâğdârım küsme gel

Cevri ben ettim sana sen mübtelâ küstün bana
Gayrılarla olduğunçün âşinâ küstün bana
Çektiğin zahmetleri ettin hebâ küstün bana
Ba‘d-ezîn ağyârı bilmem sana yârim küsme gel
Nice cevr ü mihnetim çektin şikâyet etmedin

1 “Mehmed Paşa´nın yaptırdığı çeşme”. Dîvânçe-i Râşid Efendi; Hazırla-
yan: Ali Rıza Karabulut s. 57.

2 Dîvânçe-i Râşid Efendi; Hazırlayan: Ali Rıza Karabulut s. 65-66.

Râz-ı aşkım ketm edip gayra hikâyet etmedin
Tab‘ıma edip tevâfuk bir isâet etmedin
Ba‘d-ezîn hecrimle çekme âh u zârım küsme gel
Bu siyeh zencîr-i zülfüm tavk-ı gerdendir sana
Âfitâb-ı hüsn ü ânım pertev-efkendir sana

Benlerimle gerdenim hâs u muayyendir sana
Sana hasr ettim visâlim cümle varım küsme gel
İltifât etmek ne mümkün âhere şimden gerü
Pertev-i hüsn ü cemâlim kim göre şimden gerü

Hep safâ-yı işretim Râşid süre şimden gerü
Sana râmım ba‘d-ezîn ey gam-güsârım küsme gel
Hep safâ-yı ülfetim Râşid sure şimden gerü
Sana râmım ba‘d-ezîn ey gam-güsârım küsme gel.”

Transkripsiyonlu Divançe metninin sonunda Lügatçe ve 
Edebiyat Terimleri bulunmaktadır.

Lügatçeden sonra yazar Divançe’nin elyazması metnini 
siyah-beyaz tıpkıbasımını ilave etmiş. Yani araştırmacılar 
için hazırladığı metnin kontrol edilebilmesini de sağlamak 
istediği anlaşılmaktadır. Böylelikle o eser hakkındaki tüm 
materyalleri okura vermek istemiştir denilebilir.

2-RAŞID EFENDI KÜTÜPHANESI TARIHÇESI
Raşid Efendi Kütüphanesi Tarihçesi, kitabın 119-173. say-

falarında yer almaktadır.
Bu kitap da eserin ikinci baskısıdır. Yazar eserinin ilk 

bölümünde kütüphanenin kurucusu Reisülkütab Mehmed 
Râşid Efendi’nin hayatını, ilmî kabiliyeti ve kişiliğini, Türk 
matbaacılığına hizmetlerini anlatıyor. Ardından kütüphanenin 
neden-nasıl kurulduğunu şöyle hikâye ediyor:

Râşid Efendi Kütüphanesi’nin Kuruluşunun Hikâyesi
Kütüphane’nin ilk hâfız-ı kütüplerinden (müdür) Bah-

çecizade Mehmed Efendi, İstanbul’a gittiğinde hemşehrisi 
Reisülküttab Mehmed Râşid Efendi’nin ziyâretine varır. Râşid 
Efendi Kayseri’de bir mescid veya bir câmi yaptırmak istediğini 
ve bunun hangi semte yapılmasının daha uygun ve münâsip 
olacağı hakkında Bahçecizade ile istişâre eder.

Bunun üzerine Hoca Efendi der ki:
“…Kayseri’de câmi ve Mescid çoktur. Allâhü Teâlâ yapan-

larının sevabını bol, imar edenlerini ve namaz kılanlarını çok 
eylesin. Bu bakımdan bugün için başka bir camiye ihtiyaç yoktur. 
Fakat bu şehir ilim ve irfan diyarı, âlimler yatağı olduğu hâlde; 
bunların çoğu, belki de tamamı, çeşitli konularda aradıkları 
kitapların büyük bir kısmını bulamadıkları gibi, müspet fenlere 
ait bilgileri de öğrenip ihtiyaçlarını giderecek bir kütüphaneleri 
yoktur. İşte bu sebeple sizin şânınıza lâyık ve münâsip olarak 

Raşid Efendi Kütüphanesi Târihçesi

Kayseri Müellifleri

Y azımızın mevzuu merhum Ali Rıza Karabulut Hoca’nın 
hazırladığı ve üçü bir arada basılan eserin tanıtılması 

hakkındadır. Müellif her üç eserini tek ciltte bir araya getirmiş. 
Kitabın kapağı da çeyrek asırdan fazla emek verdiği kütüpha-
nede bulunan tezhipli meşin cildin resmiyle yapılmış. Eserin 
tamamı 575 sayfadır.

Bu üç eseri hazırlaması ve hediye etmesi
“Hocam bu kadar emek verdiniz ve üstelik de kendi kıt 

imkânlarınızla bu eseri bastırdınız. Sizi tebrik ediyorum!” 
dediğimde şunları söylemişti:

“Mehmed Bey! Ben şunca zamandır elde ettiğim ilmi bu 
kütüphanedeki çalışmalarım sayesinde kazandım. Bizim 
yaptığımız sadece bu esere ve kurucusuna olan vefakârlıktır.”

Üç eseri kitabın içindeki sırasına göre incelemeye çalışalım:
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▲ Burhanettin Akbaş, Ali Rıza Karabulut, 
Mehmet Conağası - Erciyes TV

yapılacak en doğru iş; ilim adamlarının aradıklarını bulabile-
cekleri bir kütüphane yaptırmanızdır. Yüce Allâh’ın katında 
bu kütüphaneden meydana gelecek sevabın bir cami veya 
mescid sevabından daha az olmayacağını ben tekeffül ederim.”

Râşid Efendi de bu fikri benimseyerek işe başlar, adını daima 
yaşatacak ve eserini ebedî kılacak olan bu kütüphaneyi yaptırır.

Râşid Efendi, amcası Koca Ağa’nın nezaretinde yaptırdığı 
bu kütüphane binası için 25.000 kuruş harcar ve eseri H. 
1211/M. 1796 yılında tamamlar.

Binanın tamamlanmasından sonra, amcasına gönderdiği 
teşekkür mektubu, tarihî değeri bakımından, çerçeveletilerek 
kütüphanede muhafaza edilir. Râşid Efendi bu kütüphanesine 
925 cilt el yazması ve 18 cilt de İbrahim Müteferrika basması 
olmak üzere 943 cilt kitap vakfeder. Bu kitapların hepsi de 
ciltli olup özel kılıflar (zarflar) içerisine konulur. Kitapların 
muhtelif yerleri vâkıfın mührü ile mühürlenmiştir. Mühürde 
Arapça bir ibare yazılıdır ki, Türkçesi şudur:

“Bu kitâbı, Allah’ın rızasını kazanmak için, kütüphaneden 
dışarı çıkarılmamak şartıyla, Cafer Fevzi oğlu Mehmed Râşid 
vakfetti. Allah, kendisini, ana ve babasını bağışlasın. 1211 H.”

Yazar, ardından kütüphanenin kuruluşu çalışmaları ile alâ-
kadar vesikaların asıllarını ve transkripsiyonlarını vermektedir.

Yazar, kitabının ikinci bölümünde Kayseri’de Râşid Efendi 
Kütüphanesi’nden önce kurulmuş kütüphaneler olarak Kadı 
Mahmud Kütüphanesi, Sadrazam Mehmed Paşa Kütüphanesi, 
Hacı Halil Efendi Kütüphanesi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
Kütüphanesi’ni ve kurucularını tanıtmaktadır.

Yazar, ardından kütüphanedeki 1993 yılı itibarı ile eski 
eserlerin sayısını 8.782 olarak vermektedir.

Yazar, üçüncü bölümde başlangıcından günümüze kadar 
kütüphanede görevlendirilen hâfız-ı kütüplerin yani memur-
ların biyografilerini ve varsa eserlerini vermektedir. Buna 
göre Vahdizade Hacı Mehmed Salih Efendi, Bahçecizade Şeyh 
Mehmed Efendi, Gözübüyükzade İbrahim Efendi, Kendirlizade 
Mehmed Efendi, Sarıalioğlu Bekir Sıtkı Efendi, Kaleli Hamdi 
Efendi, Nuh Naci Kalaç, Halim Ertürk, Mehmet Oğuz Ataberk, 

Nuh Mehmet Önder, Rifat Birgen ve Ali Rıza Karabulut Râşid 
Efendi Kütüphanesi’nde hizmet etmiş memurlardır.

Yazar kütüphanenin tarihçesine makalelerini, mektuplarını 
ve tenkitlerini ilave etmiştir.

Makaleleri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi 
Enstitüsünce ve diğer dergilerde yayımlanmıştır. Bunlar daha 
ziyade biyo-bibliyografik ilim tarihine dair çalışmalardır.

Makaleleri
Ali Rıza Karabulut’un makaleleri kitabın 175-409. sayfa-

larında yer almaktadır.
Molla Hüsrev’in Eserleri
Mâturîdî’nin Eserleri ve Hakkında Yazılanlar
Ebu Bekir Râzî’nin Eserleri.
Gazzâlî’nin Eserleri
Şânîzade Tabip M. Ataullah ve Eserleri
Taşköprüzade Ahmet Efendi’nin Eserleri
Hekim Şaban Nidaî’nin Eserleri
Abdullatif Bağdâdî’nin Eserleri
İbn Rüşd’ün Eserleri
Necmüddin Dâye ve Eserleri
Sâbit b. Kurra’nın Eserleri
Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler
Seyyid Zeynelâbidin Hazretleri
Mevlevî Ahmed Remzi Dede
Müftü Ahmed Remzi Efendi
Müftü Ali Nisarî Efendi
Müftü Abdullah Develioğlu Hoca Efendi
Seyyid Burhâneddin Tirmizî’nin Tevhid ve İbâdet Konu-

larındaki Bazı Düşünceleri
Seyyid Burhâneddin Tirmizî’den Ahmed Remzi Dede’ye 

Kadar Meşhur Kayserili İlim Adamları ve Eserleri
Mimar Koca Sinân’ın Manevî Kişiliği
Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslâm Kültür Tarihi ile 

İlgili Eserler Ansiklopedisi
Âlûsîzade Ahmed Şâkir Kimdir?
Yazar, bu kitabının sonuna kütüphanede çalışan diğer 

şahısları tanıtmış ki bunlar İsmail Hakkı Mercan, Mustafa 
Irak, Hasan Hüseyin Babayiğit, Mehmet Çakır, Sultan Çimen, 
Mehmet Salih Aydın, Beytullah Günay, Ali Kaya, Yusuf Duran, 
H. Şahin Güleç, Hasan Çakır, Yusuf Uyanık, Hidayet Karaca 
ve Ebubekir Erbay’dır.

3-KAYSERI MÜELLIFLERI
Kayseri Müellifleri eseri, kitabın 411-445. sayfalarında yer 

almaktadır.
Yazar üçüncü eserine şahsıma hazırlattığı Kayseri’nin 

Tarihçesi ile başlamıştır. Bu kitabında 71 âlim, şair vs. eser sahibi 

şahısla eserlerini biyo-bibliyografik usulde kısaca tanıtmıştır. 
Yazarın eserleriyle birlikte kısaca tanıttığı müellifler şunlardır:

Abdullah Develioğlu
Abdullah, Mehmet oğlu
Abdullah, Mehmet oğlu
Abdullah, Mehmet Ağaoğlu
Abdülhalim, Mehmet oğlu
Mimar Sinan, Abdülmennan oğlu
Abdurrahman Belîğ, Müftü Ali Nisarî oğlu
Abdülkâdir Kadri Efendi
Abdulmuhsin, Mecdüddin Mehmed oğlu
Ahmet Remzi Akyürek
Ahmed Remzi Akgöz
Ahmed, Abdülcebbar oğlu
Ali Ferdî, Mustafa oğlu
Müftü Ali Nisarî Efendi, Mehmed oğlu
Bekir, Ali Ferdî oğlu
Seyyid Burhâneddin, Muhakkık-i Tirmîzî
Kadı Burhâneddin Ahmed, Mehmed oğlu
Dâvud, Mahmud oğlu
Ebûssuûd, Şeyh Sadullah oğlu
Seyyid Es‘ad, Ebûbekir Hilmi oğlu
Halil Germirî
Şeyh Hâmid, Mûsâ oğlu
Hamdullah Hamdi
Hasan, Ali oğlu
Hacı Hüseyin (Hüseyin Hüsnü)
Şeyh İbrahim Tennûrî
İbrahim Gözübüyük, Mehmed oğlu
İbrahim, Hâcekî oğlu
İbrahim, Ebûbekir oğlu
İlyas, Ahmed oğlu
Müftü İnâyetullah Efendi, Ramazan oğlu
Kâsım, Mehmed oğlu
Mahmud, Ali oğlu
Mahmud, Süleyman oğlu
Seyyid Mehmed Kâsım, Mehmed oğlu
Rûzî Mehmed Emîn Efendi
Mehmed, Ebûbekir oğlu
Mehmed, Ebûbekir oğlu
Mehmed, İsmail oğlu
Mehmed Sâbit, Abdullah oğlu
Mehmed Edîb, Ali oğlu
Mehmed Emîn Hulûsî
Mehmed Emîn Nahîf, el-Hâc Ahmed oğlu
Mehmed Saîd Efendi, Müftü Enver Efendi’nin oğlu
Mehmed Sâlim, Mustafa oğlu
Mehmed Saîd Efendi
Mehmed, Abdurrahman Belîğ oğlu

Mehmed Râşid, Sipâhî Cafer Fevzi Ağa oğlu
Mehmed Remzi, Abdullah Zührî oğlu
Mehmed Seyrânî, Cafer oğlu
Mehmed Sâdık, Mehmed Nisarî oğlu
Mehmed Salih, Abdullah oğlu
Mehmed Salih Vahdetî
Mehmed Ferîd, Mehmed Saîd oğlu
Âlim Mehmed Efendi, Muîdzade Mehmed Emîn oğlu
Mehmed, Vâiz Yusuf Eserî oğlu
Müftü Mesut Efendi
Mustafa, Ebûbekir oğlu
Su İçmez Mustafa b. Muhammed
Seyyid Mustafa, Seyyid Sunullah oğlu
Mustafa Rıfkı, İbrahim oğlu
Mustafa Saî Çelebi
Derviş Mustafa Efendi
Receb, Ahmed oğlu
Sâdık Efendi
Mustafa Hayri, Abdullah Avni oğlu
Muammer, Ahmed oğlu
Mûsâ, Mûsâ oğlu
Nuh Nasuh, Ali oğlu
Yâkub b. Abdullah
Yûsuf Hakikî, Şeyh Hamîdüddin Hâmid oğlu

Kitaba Eklenenler

1. “Kayserili İlim Adamlarının Râşid Efendi Kütüphânesi’nde 
Bulunan El Yazması Eserlerinden Bazılarının Resimleri” 
başlığı altında kitap ve risale varaklarının renkli yahut 
siyah-beyaz resimleri yer almaktadır. Kitaba ilave olarak 
447-475. sayfalar arasında yer almaktadır.

2. “Kayseri Râşid Efendi Kütüphânesi’nde Bulunan İbrahim 
Müteferrika Basmalarından Bazılarının İlk Sayfa Resimleri” 
başlığı altındaki resimler 477-491. sayfalarda yer almaktadır.

3. Kayseri Râşid Efendi Kütüphânesi’nde Bulunan Cilt, Tezhib, 
Ebru, Hat ve Minyatür Bakımından Orijinal Eserlerden 
Bazılarının Resimleri” başlığı altında 493-565. sayfalarda 
pek güzel ve sanatkârâne eserlerden örnekler renkli olarak 
sunulmuş bulunmaktadır.

4. Kütüphanenin içinden ve dışından çekilmiş çeşitli fotoğ-
rafları ise 566-572. sayfalarda yer almaktadır.

� Karabulut, Ali Rıza; Dîvânçe-i Raşid Efendi-Raşid Efendi 
Kütüphanesi Târihçesi- Kayseri Müellifleri, Mektebe Yayınları 
Edebiyat Serisi/3, Ankara, 2009. �
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Sofra
Gerdan Haşlama
Şehir Kültür Sanat


Afiyet olsun...

Malzemeler
2 adet kuzu gerdan
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet havuç
2 diş sarımsak
1 adet orta boy soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
10 adet tane karabiber
1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI
Kuzu gerdanı 2 litre sude 1 saat haşlayın
Haşlanan gerdanların etlerini temizleyip ayırın.
Biber salçasını yağda kavurup yemeklik doğranmış soğan ve iri doğranmış havucu ilave ederek 
5 dakika daha kavurun
Karvrulan malzemeye 4 su bardağı et suyu, ayıklanmış etler ve haşlanmış nohutu ilave ederek 
20-25 dakika daha pişirin.
Pişen yemeği sıcak servis edin. �

Gerdan Haşlama

Sofra



Kültürden
Şehirden Kısa Kısa Haberler
Şehir Kültür Sanat
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KÜLTÜR SANAT GÜNCESİ

İnsanlık tarihinin görmediği bir hastalık 

gündelik hayatımızı sardı, tüm yaşan-

tımızı değiştirdi. Tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de can kayıplarımız oldu. 

Bütün kültür ve sanat etkinlikleri iptal 

edildi, ileri tarihlere ertelendi. Sinemalar, 

tiyatrolar kapalı kaldı. Kütüphaneler 

kapalı kaldı. Sergiler, toplantılar da... Fakat 

aylarca süren mücadelenin sonucunda 

kontrollü bir normalleşme dönemine 

girebildik. Coşkuyla bir araya geldiğimiz 

kültür ve sanat etkinlikleri için hâlen 

erken. Yavaş yavaş eski günlere doğru 

bir gidiş var. Ama tedirginliğimiz henüz 

bitmiş değil. Çünkü bu salgın hastalık 

hâlen tehdidini devam ettiriyor.

“Evde Kal” kampanyalarıyla bir müddet 

evlerimizde kapalı kaldık. Bu süreçte 

moralimizi yüksek tutmak adına okuma 

faaliyeti önem kazandı. Kütüphanele-

rimizin raflarında okunmayı bekleyen 

kitaplara nihayet sıra geldi. İnternet 

üzerinden birçok kütüphane okurlarına 

kapılarını açtı. Kayseri Büyükşehir Bele-

diyesinin kütüphaneleri de okurlarıyla 

internet üzerinden buluştu. Belki okurlar 

açısından ikinci planda kalan dijital 

mecralardan okuma etkinliği farklı bir 

önem kazandı. Dergilerimizin eski sayı-

ları internet sitemizde zaten ilk sayıdan 

itibaren yayındaydı. Bugünler vesile-

siyle eski sayılarımızı sitemiz üzerinden 

inceleme fırsatı bulan okurlarımız oldu. 

Elbette her şerle birlikte bir hayır vardır. 

Biz buna inanırız. Nitekim yaşadığımız 

bu tarihe geçecek günlerden geçerken, 

fiziki olarak aramızda oluşan mesafeleri 

aşmanın başka yollarını bulmuş olduk. 

Birbirimizle yakınlaşmak için dergimiz 

bir vesile olmaya devam etti.

Bu arada bir not daha düşelim. Dergimiz, 

bu sayısıyla birlikte 35. sayısına ulaştı. 

Belirlediği periyotlara istisnasız olarak 

uymayı başararak bugünlere kadar geldi. 

Şehir Kültür Sanat, taşrada yayımlanan 

bir şehir kültürü dergisi olarak ülkemizde 

her sayısı ilgiyle takip edilen, kahir 

ekseriyetle beğenilen bir dergi hâline 

geldi. Şehrimiz hakkında, kültür ve sanat 

konularındaki olumsuz imajı değiştiren 

bir dergi olduğunu rahatlıkla söyleyebi-

liriz. Gerek okur yazar kesimler, gerekse 

hasbelkader dergimizle buluşan okurlar 

Kayseri hakkındaki tüm düşüncelerini 

gözden geçirmek zorunda kaldılar. Şehir 

dergisinin çıkmaya başladığı ilk gün-

lerde, dergiyi aynı nitelikte sürdürmek 

için gereken konu bakımından sıkıntı 

yaşayacağımızı iddia edenler olmuştu. 

Geldiğimiz nokta itibarıyla şunu ispat 

etmiş olduk: Kayseri’nin kültür ve sanat 

zenginlikleri bir derginin birkaç sayıda 

tüketebileceği kadar sınırlı değildir. Hem 

tarihimizde, hem yakın tarihimizde ele 

alınması gereken, tanıtılması elzem 

içerik tükenebilecek gibi değil. Üstelik, 

belediyemizin ve diğer ilçe belediyele-

rimizin, bazı kurumlarımızın ürettiği 

yeni hizmetler var. Şehrimizin sanatçı, 

edebiyatçı ve kültür insanlarının sürekli 

yeni üretimleri mevcut. Sivil toplum 

kuruluşlarımız, dernek ve vakıflarımız 

da Kayseri’nin kültür hayatına yeni 

ürün ve hizmetlerle katkıda bulunu-

yorlar. Böyle olunca şehrimiz gelişimini 

sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Yapılan 

etkinliklerdeki eksiklikleri gördükçe 

daha doğrusunu nasıl yapacağımızı, 

daha güzeli nasıl gerçekleştireceği-

mizi düşünme fırsatımız da oluyor. 

Neticede yol alabilmek için önemli 

olan yola çıkmak ve yolda olmaktır. 

Kayseri’nin tarihine, kültürüne layık bir 

şehir olabilmesi için yöneticilerimizin, 

sanatçıların, şair ve yazarların, sivil 

toplum kuruluşlarımızın ve halkımızın 

üzerine düşen sorumluluklar var. Her 

tür gelişmede ve kalkınmada olduğu 

gibi, bu konularda da birlikte, bilinçli 

bir şekilde çalışıp çabalamamız gere-

kiyor. Ancak bu şekilde şehrimiz daha 

güzel olacak, bu güzelliklerle gıpta ile 

bakılacak ve anılacaktır. Şehir dergisi 

bu bilinçle yayın hayatını sürdürüyor.

Coronavirüs salgını bildiğimiz hayatı 

altüst etti. Şimdilik hiçbir şey eskisi 

gibi olamıyor. Ama eninde sonunda 

hayat devam ediyor. Yaklaşık beş 

aydır süren teyakkuz hâlinin ardından, 

kontrollü normalleşme sürecinde yeni 

etkinlikler, yeni haberlerle dergimiz 

yeniden okurlarıyla buluşuyor. Buna 

şükrediyor ve bu imtihanın üzerimizden 

kalktığı güzel günlerde buluşmayı 

ümit ediyoruz.

Büyükşehir’in Hikâye Yarışması Sonuçlandı

Ülkemizin hemen her köşesinde geleneksel hâle gelmesi ümit edilerek etkinlikler 
düzenlenir. Yöresel festivaller, fuarlar, yarışmalar hep ilerleyen yıllarda da devam etmesi 
planlanarak, umut edilerek başlar. Fakat ne yazık ki hayaller ve gerçekler arasındaki 
tezat hesapları suya düşürür. Büyük bir umutla, bir hayalle başlayan bu etkinliklerin 
çoğu ikinci yıla kadar ömrünü sürdüremez. Böyle olmasının birçok nedeni vardır elbette. 
Ama neticede olan; bir iddianın altında kalmaktan, bir hayali anılara katmaktan ileri 
gidememektir. Hele bu tür etkinlikler taşrada gerçekleştirilmek isteniyorsa olumsuz-
luklar ve engeller daha fazladır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi dört yıl önce başladığı hikâye yarışmalarını, ciddiyetle 
ve fedakârlıkla sürdürüyor. Kayseri önemli edebiyatçılara ev sahipliği yapmış bir şehir. 
Buna rağmen edebiyatla yoğun şekilde anılan bir şehir değil. Bu yüzden Kayseri’de bir 
hikâye yarışması düzenlendiğinde edebiyat çevrelerinde hayret uyandığı bir gerçek. 
Hayretle birlikte, Kayseri’nin böyle bir yarışmayı alnının akıyla gerçekleştireceğini 
düşünmeyenler de hatırı sayılır bir yekûn tutuyordu. Fakat Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi ilk günden itibaren edebiyat çevrelerinde, hikâye yazarları arasında itibar kazanan 
bir yarışma düzenlemeyi başardı. Türkiye’nin önemli hikâyecileri ve akademisyenle-
rinin yer aldığı jüri üyeleri bu yarışmanın itibarına önemli bir katkı sağladı. İlk üç yıl 
boyunca yarışmada hiçbir şaibeli, kuşkulu durumun oluşmaması Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği hikâye yarışmalarının itibarını yükseltti. Geldiğimiz nokta 
itibarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği hikâye yarışmalarına ülkenin 
seçkin hikâye yazarları katıldı. Dereceye giren veya girmeyenler arasında hatırı sayılan 
ve heyecanla beklenen bir yarışma hâline geldi. Dördüncü kez gerçekleşmesi ise artık 
geleneksel hâle gelmenin ipuçlarını veren bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen hikâye yarışmasına 
1200 hikâye katıldı. Yarışmanın sonucu için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 
yarışmanın jürisinde bulunan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey 
Kılıç, Prof Dr. Mehmet Narlı, Hikâyeci Yazar Necip Tosun, Hikâyeci Yazar Cemal Şakar, 
Hikâyeci Yazar Güray Süngü, Hikâyeci Yazar Abdullah Harmancı, Hikâyeci Yazar Nurkal 
Kumsuz, Hikâyeci Yazar Hüdaverdi Aydoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk 
ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü katıldı.

Yarışmaya gönderilen 1200 hikâye ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildikten 
sonra seçici kurul tarafından sayıları 45’e indirildi. Jürinin yaptığı değerlendirme 
sonucu birinciliği “Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar” adlı hikâyesi ile İzmir’den katılan 
Hakan Unutmaz kazandı. İkinciliği “Leylekler Bu Yıl da Gelmedi” adlı hikâyesi ile Ada-
na’dan Aysel Kaymaz, üçüncülüğü ise “Odalarda” adlı hikâyesi ile İstanbul’dan Ahmet 
Hakan Karataş elde etti. Mansiyon ödüllerinin sahipleri ise “İmsak Vakti” adlı hikâyesi 
ile İzmir’den Caner Çaylak, “Alışıyoruz” adlı hikâyesi ile Kayseri’den Deniz Longa ve 

“Kelebekler Ölmesin” adlı hikâyesi ile Mersin’den Adalet İldeniz Sezer oldu. Yarışmanın 
birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülenlere 
ise 1000’er TL para ödülü verilecek.

91

Kü
ltü

rd
en

90

Kü
ltü

rd
en



Kayseri Kalesi ve Müzesi “En Prestijli 40 
Proje” Arasında Yer Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Arkitera Mimarlık 
Merkezi tarafından her yıl seçilen ve Tür-
kiye Mimarlık Yıllığı’nda yer almaya hak 
kazanan 40 prestijli proje arasında resto-
rasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tamamlanan Kayseri Kalesi ve Müzesi’nin 
de yer aldığını açıkladı.

Mimarlık alanında Türkiye’nin en saygın 
kurumu olarak kabul edilen ve mimarlar 
tarafından sonuçları merakla beklenen 
2019 yılı değerlendirmesinin tamamlandı-
ğını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri 
Kalesi ve Müzesi’nin de Türkiye genelinde 
seçilen “En prestijli 40 proje” arasında yer 
aldığını ve Türkiye Mimarlık Yıllığı’nda yer 
almaya hak kazandığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Türkiye genelinde koruma 
kurullarınca onaylanan projelerin Arkitera 
Mimarlık Merkezi tarafından her yıl değer-
lendirildiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 
restorasyonu Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi’nce tamamlanan Kayseri Kalesi’nin ve 
içerisinde yer alan müzenin alanında saygın 
ve otorite kabul edilen kişiler tarafından 
seçilmesinin önemine işaret ederek, “Bu 
mutluluk ve onur şehrimize aittir.” dedi.

Tarihî Kayseri Kalesi’nin, pek çok medeniyete 
ait izleri bünyesinde barındıran Cumhuriyet 
Meydanı’nda adeta bir “gerdanlık” gibi şehre 
değer kattığını belirten Başkan Büyükkılıç, 

“En başından beri Kayseri Kalesi’ne yakışır 
bir restorasyon olabilmesi için gayret 
gösterildi. Sadece bugünü değil yarınları 
da düşünerek, yavrularımıza sonsuza kadar 
miras bırakabileceğimiz kalite ve ayrıntı ile 
çalışmalar gerçekleştirildi. Tüm ayrıntılar 
en ince detayına kadar ele alındı ve ortaya 
‘alanında uzman kişilerce’ takdir edilen bir 
çalışma çıktı. Arkitera Mimarlık Merkezi 
tarafından Türkiye genelindeki projelere 
yönelik yapılan çalışmada Kayseri Kalesi ve 
Müzesi’nin ‘En prestijli 40 proje’ içerisinde 

yer alması Büyükşehir Belediyesinin ne 
kadar hassas çalıştığının da bir kanıtı aslında. 
Bizi 130 proje arasından seçen Arkitera 
Mimarlık Merkezi ile Kayseri Kalesi’nde 
emeği bulunan başta Sayın Bakanımız 
Mehmet Özhaseki olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

2019 yılında inşaatı tamamlanan 40 adet 
projenin seçildiği Mimarlık Yıllığı’nda bu yıl, 
25 mimari, 6 kentsel tasarım/peyzaj, 4 iç 
mekân, 3 geçici strüktür ve 2 restorasyon/
yeniden işlevlendirme projesi yer alıyor.

Dünyada İlk Kez Bir Kara Canlısının Fosili 
Yamula Barajı’nda Su Altında Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin 
dünyaca tanınan değerlerine bir yenisini 
daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle ve Obruk Mağara Araştırma 
Grubu’nun katkılarıyla 7,5 milyon yıl önce-
sine ait fosiller su altında görüntülendi. 
Dünyada ilk kez bir kara canlısı fosilinin 
su altında görüntülenmesi Büyükşehir 
Belediyesi’nin bilim insanlarına sağladığı 
katkının göstergesi olurken bilim insan-
ları da hem karada hem de su altında 
fosilleri birlikte değerlendirme imkânına 
kavuşmuş oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle 
yapılan çalışmalarda Kayseri’nin kapıları 
dünya bilim tarihinin hizmetine sunu-
luyor. Yamula Barajı kıyısında tek parça 
hâlinde bulunan 7,5 milyon yıllık dev 
fosilden sonra, dünyada ilk olma özelliği 
taşıyan su altında bulunan kara canlısı 
fosiline Yamula Barajı’nda rastlandı. Su altı 
fotoğrafı konusunda yaptığı çalışmalarla 
dünyaca tanınan Obruk Mağara Araştırma 
Grubu’ndan Ali Ethem Keskin ile Turkuaz 
Arama-Kurtarma Ekibi tarafından su altında 
yapılan çalışmalar sonucu kara canlısının 
fosiline ulaşıldı.

Kazı ekibindeki akademisyenlerle birlikte 
yapılan değerlendirmeler sonucu kararlı 
bir şekilde su altı çalışmaları gerçekleşti-
ren Ali Ethem Keskin, fillerin atası olarak 
değerlendirilen kara canlısı fosilinin Yamula 
Barajı’nda suyun altında bulunmasından 
hemen sonra Büyükşehir Belediyesi’nin 

davetiyle araştırmalar için bölgeye gel-
diğini belirtti.

Daha önceleri deniz canlılarının deniz 
altında fosilleri bulunduğunu söyleyen 
ancak su altında bulunan fosilin kara canlısı 
olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıdı-
ğına dikkati çeken Keskin, “Buradaki ekip 
tarafından bazı örneklerin baraj suyunun 
altında olduğu tespit edildi. Obruk Mağara 
Araştırma Grubu olarak benim su altında 
çalışmalarım olduğu için haber verdiler. 
Ben de İstanbul’dan geldim. Bu fosillerin 
büyük bir kısmı kıyıya yakın bir bölgede 
su üstündeydi. Ancak yakın zamanda bazı 
örneklerin de baraj suları altında olduğu 
tespit edildi. Benim yaptığım çekimlerden 
hangi parçanın hangi türe ait olduğunu 
tespit edebiliyorlar. Mesela ayak kemiği 
var. Ancak, bu örnekler parçalanmış, suyun 
altında kaldığı için deformasyona uğramış 
olabilir.” dedi.

Bunun dünyada bir ilk olma özelliği oldu-
ğunu söyleyen Keskin, “Şunu vurgulamam 
lazım. Daha önce deniz canlılarının deniz 
altında fosilleri bulundu ama bir kara 
canlısının su altında görüntüsü ilk defa 
çekiliyor.’’ diye konuştu.

Büyükşehir, Anadolu’nun Mirasına Işık 
Tutuyor

Alanında dünyaca uzman bilim insanla-
rınca da hayranlıkla takip edilen ve 7,5 
milyon yıllık fosilin bulunmasıyla daha 
da ilgi çekici hâle gelen Kayseri’deki kazı-
ların bu yılki ayağı Başkan Büyükkılıç’ın 
talimatıyla başlatıldı. Kazı ekibi Başkanı 
Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar 

Gözlük Kırmızıoğlu Başkan Büyükkılıç’a 
teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, geçmişin izlerini 
geleceğe taşımak amacıyla gerek saha 
çalışmaları gerekse de müze çalışmalarını 
yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl 7,5 milyon yıllık fosilin 
bulunmasıyla geçmiş dönem Kayseri’nin 
coğrafyası ve iklimi hakkında yeni veri-
lere ulaşılmasını sağlayan kazıların bu 
yılki ayağının başlatılması nedeniyle kazı 
ekibinden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür 
ziyareti gerçekleştirildi.

Kazı ekibi başkanı Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesinden Prof. Dr. Okşan Başoğlu 
ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. 
Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu’nu makamında 
kabul eden Başkan Büyükkılıç, kazı çalış-
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malarının ve bulunan fosillerin Kayseri 
için taşıdığı öneme işaret etti.

“DÜNYACA TANINMASI GEREKEN BİRÇOK 
DEĞERİMİZ VAR”

Kayseri’nin değerlerini ortaya çıkararak tüm 
dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden 
Başkan Büyükkılıç, Kayseri toprağının 
altında bir yaşamın aktığını ve bu yaşamı 
dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarını 
ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde yapmış 
olduğunuz fosil çalışmaları ile ilgili ortaya 
çıkan değerler, bizim için çok önemli vazi-
yette. Uluslararası boyut kazandı. Ekim 
ayının sonuna kadar arkadaşlarımız sahada 
çalışacaklar. Biz buradan çıkacak fosilleri 
heyecanla beklerken daha önceki 7,5 milyon 
yıllık verilerin yanına yine aynı şekilde 
veriler ekleneceğine inanıyoruz. Dünyaca 
tanınması gereken birçok değerimiz var. 
Buradan hareketle fosil ve paleontoloji 
konusunda müze yapma yönünde de irade 
gösterdik. Bunlunla ilgili de çalışmalarımızı 
projelendiriyoruz. Bu senenin sonuna 
doğru ihalesini yapacağız. Müzemizin de 
yapılmasını ve içerisinde birim alanında 
yapılacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Sizlere, şahsınıza tüm ekibinize teşekkür 
ediyorum. Şehrimizin tanınması yönünde 
gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye de 
devam edeceğiz.” dedi.

Prof Dr. Okşan Başoğlu da ziyarette yaptığı 
konuşmada, “Yüzey araştırması yapıldı. 
Çok elverişli beş nokta buldular. Açmaya 
başladılar. Güzel şeyler geleceğini umuyo-
rum. Zaten büyük parçalar geliyor. Umarım 
bu sezon öncekilerden de güzel olacak. 
Bu arada destekleriniz için çok teşekkür 
ederiz. Birlikte çalışmaktan çok memnu-
nuz. Umarım uzun soluklu olur. Bu müze 
projesini de gerçekleştiririz. Türkiye’de bir 
ilki başarmış oluruz.” diye konuştu.

Kayseri’nin Eşsiz Değeri: Koramaz Vadisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 
ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma 
Grubu’nun ortaklığında Kayseri’deki yer altı 
yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 
2013 yılında başlayan çalışmalar devam 
ediyor. Araştırma ekibi tarafından her yılın 
sonunda hazırlanan ve bu yıl da 5’inci kez 
sunulan raporda UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’nin 
zenginliği gözler önüne serildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki 
yer altında bulunan tarihî mirası açığa 
çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu amaçla Kayseri’deki yer altı şehirleri 
ve mağaraların envanter çalışmasını 
yapan Obruk Mağara Araştırma ekibi 
Kayseri’ye geldi.

Kayseri yer altı yapılarını envarterleyen, 
haritalayan ve belgeleyen Obruk Mağara 

Araştırma Grubu; Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı ile 2013 yılında 
bir protokol imzaladı. Protokole istinaden, 
2013 yılında başlayan projede yerleşim-
lerin altında bulunan yer altı yapıları, 
kaya kiliseleri, yer altı şehirleri ölçüldü 
ve belgelendi. Yaptığı çalışmaları Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine rapor olarak sunan 
Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun 5’inci 
kez hazırladığı raporda Büyük Bürüngüz, 
Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, 
Vekse ve Bağpınar’ı içine alan Koramaz 
Vadisi anlatıldı.

Kayseri’ye gelen Obruk Mağara Araştırma 
Grubu’ndan Ali Yamaç, 2013 yılından bu 
yana birçok defa Kayseri’ye gelip civar 
ilçelerde, yerleşimlerin altında bulunan 

yer altı yapılarını, kaya kiliselerini, yer altı 
şehirlerini ölçtüklerini ve belgelediklerini 
belirtti. Yamaç, şöyle konuştu:

“Kayseri aslında çok ilginç bir şehir. Kapa-
dokya’nın başkenti, hem Doğu Roma 
İmparatorluğu zamanında hem de ondan 
önce Roma İmparatorluğu zamanında. 
Bütün Kapadokya eyaletinin başkenti 
olan bu şehir her tarafıyla kaya yapılarıyla 
doluydu. 2013 yılında bu projeye başladık. 
2013 yılından bu yana birçok defa gelip 

yer altı şehirlerini ölçtük ve belgeledik. 
Bunların arasında en önemlisi Koramaz 
Vadisi, Kayseri’ye çok yakın. Üzerinde yedi 
küçük köy var. 16 km uzunlukta. Koramaz’ın 
özelliği vadi olarak Türkiye’de açık ara en 
çok kaya yerleşimine sahip olması. 476 
kaya ölçümü yerleşimi belgelendi, çizildi 
ve fotoğraflandı. Bunların arasında yer altı 
şehirleri oldukça önemli.”

Yapılan çalışmaları raporlar hâlinde hazır-

layıp, Büyükşehir Belediyesine verdiklerini 
dile getiren Yamaç, “5’inci rapor tümüyle 
Koramaz Vadisi’ne ait. Aslında vadideki 
zenginliği buradan görebilirsiniz. 476 tane 
yapı tek tek çizilip, raporlanıp fotoğraflandı. 
5’inci rapor 220 sayfa kalınlığında. Bu 
bizim açımızdan çok memnuniyet verici 
bir çalışma.” dedi.

Kayserililer Sanatçılar Sokağı ile Yeniden 
Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kültür sanat merkezine dönüştürülen 
tarihî Kayseri Kalesi’nin açılışından sonra 
yeni normal hayata uygun olarak Kayseri 
Kalesi’nde gezen Kayserililer şimdi de 
Kayseri Kalesi içerisindeki Sanatçılar Sokağı 
ile buluştu. Pek çok el sanatı ve sanatçısı 
kaleye renk kattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Kayseri Kalesi, içerisinde 
arkeoloji müzesi, kütüphane, konferans 
salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapı-
lacağı sosyal alanlar bulunuyor. Sanatçılar 
Sokağı ile beraber de Kayseri Kalesi, pek 
çok kültür ve sanat etkinliğinin mekânı 
hâline geldi. Kayseri Kalesi’ne gezmeye 
gelen ziyaretçiler yeni normal hayata 
uygun olarak, buram buram sanat kokan 
sokakta dolaştılar. Kayseri Kalesi Kültür 
Sanat Merkezi’nde yer alan Sanatçılar 
Sokağı’nda farklı dallardaki sanatçılar 
sanatlarını izleyiciler önünde sergileme 
imkânı buluyor. Çömlekçiden deri sanat-
çısına, ahşap oymacılığından kabartma 
sanatına kadar birçok el sanatı ve sanatçısı 
kaleye adeta sanat ruhu katıyor.

“Gençlerimize Edilen Hizmetle Her Zaman 
Gurur Duyuyoruz”

Bilimsel bilgiyi geniş kitlelere aktarmayı 
hedef edinen ve Anadolu’nun en kapsamlı 
bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, 
geleceğin bilim insanları için yenilendi. 
Başkan Büyükkılıç, yenilenen Kayseri Bilim 
Merkezinin çocuklar tarafından yeniden 
keşfedilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri Bilim Merkezi, yenilenen 130’dan 
fazla sergi düzeneği, gökevi filmleri, bir-
birinden keyifli etkinlikleri ile çocukları 
bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi 
anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilimin öne-
mini toplum gözünde artırmayı, çocukları 
denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi 
amaçlıyor. Özellikle gelişme çağındaki 
çocukların, bilimin renkli dünyasını keş-
fetmesi gerektiğini belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 

“Kayseri Bilim Merkezimiz çocuklarımız 
için keyifli bir dünya. Burada bilimi ve 
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teknolojiyi hem öğreniyorlar hem de 
eğleniyorlar. Elhamdülillah, biz amacımıza 
ulaşıyoruz. Gençlerimize edilen hizmetle 
her zaman gurur duyuyoruz. Yenilenen 
130’dan fazla sergi düzeneği, gökevi film-
leri, birbirinden keyifli etkinliklerle ilgili 
olan tüm gençlerimizi burada görmek 
istiyoruz. Bilim Merkezimizde Atmosfer 
ve Işık, Yeryüzü, Madde, Dinamik Dünya, 
Sağlık Bilimi, Roket Bilim, Havacılık ve 
Uzay, Mühendislik gibi 12 farklı tematik 
bölümünden oluşan sergi alanlarımız 
mevcut. Fuaye alanında bulunan; ‘El-Cezeri 
Mekanik Bilimin Öncüsü’ sergisi, uçak 
sergilerimiz var. Ayrıca çocuklarımızın hem 
eğleneceği hem de bilgileneceği gökevi 
filmleri ile atölye çalışmaları, söyleşiler, 
yarışmalar da yapılıyor. Yani geleceğin 
bilim insanlarına bilimi sevdirmekle işe 
başlıyoruz. Hep söylediğim gibi Covid-19 
salgını süresince, bildiğimiz ama bir kez 
daha gördüğümüz bir şey varsa o da bilimin 
ülkemiz ve dünyamız için ne denli önemli 
olduğu. Tedbirlerimizi de elden bırakmadık. 
Yaşam standardı hâline getirdiğimiz ‘MMT’ 
yani Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını 
asla unutmuyoruz.” dedi. 

Kayseri’nin Zengin Mutfağını Geleceğe 
Miras Bırakıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yöresel 
lezzetlere yönelik başlattığı çalışmalar kap-
samında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 
talimatıyla gerçekleştirilen Gastronomi 
Turizmi Çalıştayı’nı kitaplaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehri bir 

yandan doğa ve dağ turizmi, balon turizmi, 
sağlık turizmi, inanç ve kültür turizminde 
tüm ülkeye tanıtırken diğer yandan da 
Kayseri’nin eşsiz lezzetlerine yönelik 
çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu 
kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkı-
lıç’ın talimatıyla gerçekleştirilen ve tüm 
Türkiye’de ses getiren Gastronomi Turizmi 
Çalıştayı’na ait tüm detaylar kitaplaştırıldı ve 
daha geniş kitlelere ulaştırılmaya başlandı.

Tarihsel ve coğrafi anlamda medeniyetlerin 
beşiği Kayseri’de tarihi, geleneği, kültürü 
ve sanatı yansıtan her şeyi halka ulaştırmak 
adına çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları 
doğrultusunda geleceğe bir miras bırakarak, 
Kayseri’nin yemeklerini geniş kitlelere 
tanıtmayı hedefliyor. Şehrin gastronomik 
mirasını ortaya koyduğu Gastronomi Turizm 
Çalıştayı ile Kayseri’nin yemek kültürünü 
tüm ülkeye tanıtmayı düşünen Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, lezzetin anavatanı 

olan Kayseri’nin sucuk ve pastırmasıyla 
yapılan pek çok yemeğinin yanı sıra mantı, 
yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi 
cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nev-
zine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzetini, 
hazırlanan kitapla beraber, sadece şehre 
değil tüm Türkiye’ye öğretmeyi amaçlıyor.

Çocuklara Özel Kütüphaneler

Büyükşehir Belediyesi şehre önemli kütüp-
haneler kazandırmaya devam ederken, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç, çocukları da unutmayarak onlar 
için özel kütüphaneler oluşturdu. Başkan 
Büyükkılıç “Evlatlarımız bizim baş tacımız. 

Yeni açtığımız Beyazşehir Halk Kütüphanesi, 
Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık 
Semt Kütüphanesi’nde yavrularımızı da 
unutmadık ve onlar için özel, her türlü 
detayın düşünüldüğü kütüphanelerimizi 
de açtık.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde 
açılışı yapılan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, 
Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık 
Semt Kütüphanesinde çocuklara özel 
hazırlanan kütüphanelerin hizmet verdi-
ğini söyledi. Gençlere ve çocuklara olan 

umudunu her fırsatta dile getiren Başkan 
Büyükkılıç, “Onlar bizim geleceğimiz. İşte 
bu yüzden yeni açılan kütüphanelerimizde 
çocuk kütüphaneleri de yaptık. Çocuk 
kütüphaneleri, çocukların okul gezile-
rinde hayatında sadece bir kez gördüğü, 
dokunmasının, dağıtmasının, oynamasının, 
gülüp konuşmasının yasak olduğu değil; 
tüm çocukluğu ile var olabildiği, özgürce 
gezinebildiği yerler olmalı.” diye konuştu.

“HAZİNELER DEĞERLİDİR, SİZ DE BİZİM 
İÇİN BİRER HAZİNESİNİZ”

Covid-19 salgını süresince bir dönem sokağa 
çıkamayan çocukların çok bunaldığını ve 
çocuk kütüphanelerinin adeta bir hediye 
olarak görüldüğünü belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anne 
ve babalara da seslenerek, “Çocuklar için 
hazırladığımız kütüphanelere yavrularınızı 
gönül rahatlığı ile getirebilir, kitap dostu 
olarak yetişmelerini sağlayabilirsiniz.” dedi. 
Çocukları her zaman çok önemsediğini ve 
geleceğin aynası olarak gördüğünü belirten 
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hazineler 
değerlidir, iyi muhafaza edilir. Siz de bizler 
için birer hazinesiniz. Sizlerin daha kültürlü, 
daha eğitimli bireyler olmanız ve bilgiye 
hemen ulaşabilmeniz için bundan sonra 
inşa ettiğimiz bütün kütüphanelerimizde 
çocuk kütüphanesi oluşturmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÇOCUK KÜTÜPHA-
NELERİNİ ANLATTI

Açılan ve açılacak olan çocuk kütüpha-
nelerinin çocuklarımızın gelişimi açısın-
dan çok önemli olduğunu vurgulayan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç, “Çocuk kütüphanelerimizde 
çocuklarımıza uygun kitaplar, oyun alanları 
olacak. Çizgi film alanlarımız da mevcut. 
Ayrıca ebeveynlerimiz için bebek bakım 
odaları da yaptık. 0-13 yaş aralığındaki 
tüm çocuklarımız kütüphanelerimizden 

yararlanabilecek.” dedi.

“Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanak-
kale-15 Temmuz Ruhu” Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Beledi-
yesi KAYMEK A.Ş. tarafından 15 Temmuz 
etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Dön-
meyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 
Temmuz Ruhu” isimli serginin açılışına 
katıldı. Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK A.Ş. 
eğitmenlerimizin el emeği ve göz nuruyla 
yaptığı, yüzde 80 geri dönüşüm odaklı 
malzemelerden üretilen, 15 Temmuz’u ve 
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ruhunu adeta 
dantelle ince ince işleyerek yapılan çalış-
maları sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik 
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ruhunun en güzel örneklerinin sergilediği 
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
etkinliklerine katılmaya devam ediyor. Bu 
kapsamda, Başkan Memduh Büyükkılıç, Vali 
Şehmus Günaydın ile birlikte KAYMEK A.Ş. 
tarafından düzenlenen “Dönmeyi Düşün-
meyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz 
Ruhu” isimli serginin açılışına katıldı. 
Sergide konuşma yapan Başkan Büyükkı-

lıç, “15 Temmuz’u yâd etmek malumunuz 
pandemi dönemine denk geldi. 18 Mart 
Çanakkale Zaferimizin yıldönümüyle ilgili 
sergi de bugünlere taşındı. KAYMEK A.Ş. 
eğitmenlerimizin el emeği ve göz nuruyla 
yaptığı, yüzde 80 geri dönüşüm odaklı 
malzemelerden üretilen, 15 Temmuz’u 
ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin ruhunu 
adeta dantelle ince ince işleyerek yapılan 
çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 
ülke üzerinde her zaman hesap yapanlar 
olmuş. Her zaman ihanet etmek isteyenler 
olmuş ama Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bu 
milletin birliği, beraberliği ve dayanışması 
var. Milletimizdeki ölürsem şehit olurum, 
yaralanırsam gazi olurum anlayışı, ihanet 
şebekelerine fırsat vermemiştir. Rabbim 
bizlere bir daha böyle bir gün yaşatma-
sın.15 Temmuz’un 4’üncü yıl dönümünü 
kutluyoruz. Adeta bir kez daha diriliyoruz 

ve bir kez daha biz buradayız diyoruz. İşte 
bu anlayış içerisinde Kayseri’miz üzerine 
düşeni yaptı. Hatırlanacağı üzere 200 bini 
aşkın Kayserili 30 gün geceli gündüzlü 
nöbetini tuttu ‘Biz de varız. Biz biriz ve 
biz beraberiz. Bayrağımıza, devletimize, 
vatanımıza, milletimize ihanet etmek 
isteyenlere fırsat vermeyiz, geçirtmeyiz.’ 
diyerek hareket etti.” diye konuştu.

Kayseri’nin üzerine düşeni yaptığını belir-
ten Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle 
devam etti; “Nasıl ki Çanakkale geçilmez 
denildiyse, 15 Temmuz’da da bu milletin 
evlatlarına kendi silahlarını doğrultan, bu 
milletin emniyetine, bu milletin askerine, 
bu milletin meclisine kasteden, bu mille-
tin değerlerini yok sayanlara dur denildi. 
Kayseri üzerine düşeni yaptı. Biz sizlere 
minnettarız. Nasıl ki, Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde Kayseri Lisemizden 
mezun olamayan yavrularımızın tamamı 
şehit olduysa, işte bu ruhun bugüne yan-
sımasıyla gencinden yaşlısına hep beraber 
meydanları doldurduk. Bayrağımıza sahip 
çıktık. Biz sizlerle gurur duyuyoruz iyi ki 
varsınız. Cenab-ı Allah bizleri de sizlere 
layık kılsın. Kayseri birliğin, beraberliğin 
sembolüdür. Bereketli güzel bir şehirdir. 4 
tane üniversitemizle, gençlerimizle, 300 bin 

civarında millî eğitimdeki yavrularımızla 
Kayseri Türkiye’mizin omurgası, olmazsa 
olmazıdır. Her dönemde her zaman biz 
varız demiş, devletinin milletini yanında 
yer almıştır. Sizlere minnettarız, siyasi par-
tilerimizin değerli başkanlarına minnettarız. 
Elbette değişik görüşlere sahip olabilirler 
ama o gün hep birlikte tek yumruk oldular. 
Bunu asla göz ardı edemeyiz. İşte bu birlik 

ve beraberlik ruhu budur. 
Kayseri’miz de üzerine 
düşeni yaptı ve yapmaya 
devam ediyor.” dedi.

“Dönmeyi Düşünmeyen-
ler 1915 Çanakkale-15 
Temmuz Ruhu” isimli ser-
gide yer alan eserlerden 
bahseden Başkan Büyükkı-
lıç, “Burada da gördüğünüz 
gibi 40’ın üzerinde değişik 
eserlerimiz var. Bunları 
gezip, görüp, ibret vesi-
kası mantığı çerçevesinde 
değerlendireceğimizi umu-
yorum. Tekrar söylüyorum, 
Cenab-ı Allah o günleri bir 
daha bizlere göstermesin, 
birliğimiz beraberliğimizi 
bozmasın.” diye konuştu.

Sergide konuşma yapan 
Vali Şehmus Günaydın da 

“Ne güzel ki serginin ismi dönmeyi düşün-
meyenler, milletinizin geleceği, devletimizin 
bekası, bayrağımız, ezanımız söz konusu 
olduğu zaman dönmeyi düşünmeyenler. 
Toprağın altında kefensiz yatmayı göze 
alan milyonlarca evladımız var. Bunu 
böyle bilsinler. Bu ruhu yaşatmak adına 
kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya 
koymuşlar.” dedi.

35 KAYMEK eğitmeni tarafından hazır-
lanan ve yüzde 80 atık madden üretilen, 
içerisinde Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit 
Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı 
Hasan, Zehirli Çivi ve Çarık, Çocuk Asker, 
Savaş Kahramanlarının konu edildiği ve 
hikâyeleştirildiği 47 eserin yer aldığı “Dön-
meyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 
Temmuz Ruhu” sergisinde en çok ilgiyi 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yer 
alan Şehitler Abidesi’nin minyatürü gördü.
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