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DURSUN ÇİÇEK

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR YAYINLARI





Hayal etmenin ve özgürlüğün kaynağı, başarının sırrı, 
geçmiş deneyimlerin bilgisi ve hakikat arayışı okumaktan 
geçmektedir. Okumak ve kitap gönülden gönüle yoldur.
Okumakla aralanır perdeler, açılır ufuklar, aydınlanır 
karanlıklar, çözülür sırlar, anlaşılır insanlar. Okumak, bizi 
cehaletin karanlığından bilgeliğin felahına çıkarır. Yepyeni 
ufukları bize açan kitaplarla kültürel mirasımızı ve başka 
dünyaları okuruz. Her bir kitap yolculuğu ile zamanımızı 
ve dilimizi en doğru şekilde kullanıp hayattan ve zamandan 
kazanmış oluruz.
Kitap, tarihi bağlamda bir hafıza, kültürel anlamda bir 
geleneğin tevarüsü, sanatsal bakımdan insanlığı bırakılan 
mirasın geleceğe taşınması, medeniyet açısından ise zamanı 
ve mekânı belirleme unsurudur. Kitabı ve eseri olanlar 
insanlık tarihini yazarlar.
İlk çağlarda dahi taşlara, mağaralara yazan insanın amacı 
kendini ifade etmek ve iz bırakmaktır. Gerek tahtalara, 
ağaçlara, derilere yazılı olsun gerekse iki kapak arasında 
sahifelere yazılsın kitap, kültürel bir mirastır, toplumun 
hafızasıdır.
İlk emre muhatap olan insan, okur Yaratan Rabbi’nin adı ile 
kâinatı, kendini, Rabbini ve kitabı. Bu yönüyle kitap vahiydir, 
hakikattir, dünya ve ahiret mutluluğunun rehberidir.
“Eğitimi önemsiyoruz çünkü cehaletin düşmanıyız.” slo-
ganıyla hareket ettiğimiz güzel şehrimizde ulaşım, yol, su 

gibi ihtiyaçları şehircilik anlayışıyla görüp giderdiğimiz gibi, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçları da dikkate almaktayız. Kitapları 
ve kitap yuvaları olan kütüphanelerimizi hemşehrilerimize 
sunma gayreti göstermekteyiz. Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi olarak, siz kitapseverleri kitaplarla buluşturmak için 
elimizden geleni yapıyoruz. Gerek basılı, gerek e-kitaplar 
ile hayal etmeniz ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için 
kütüphanelerimize bekliyoruz.
Tarihsel ve coğrafi anlamda medeniyetlerin beşiği olan 
Kayseri’de tarihimizi, geleneğimizi, kültürümüzü ve sana-
tımızı yansıtan eserleri yayımlayarak halkımıza ulaştırma 
kaygısı taşıyoruz. Biliyoruz ki yayımladığımız eserler gele-
ceğe bıraktığımız mirasımız, hoş bir sedamızdır. Açtığımız 
her bir kütüphane ve kültür merkezi, yayımladığımız her 
dergi ve kitap, memleketimize olan saygı ve sevgimizin 
somut bir göstergesidir. Akif’in dediği gibi: “Okuyorsa ahali, 
yapılmayacak ne var”...
Hayal eden, merak eden, araştıran ve okuyan neslimiz 
gelecek adına ümit vaat etmektedir. Kütüphanelerimizin 
raflarında okurlarıyla buluşmayı bekleyen her bir kitap bu 
anlayışla hareket eden hemşehrilerimizi beklemektedir. 
Unutmayalım ki bir insanın hayatta kendisine yapabileceği 
en büyük iyilik; iyi bir okur olmaktır.
Bir kütüphanenin rafında, bir kitabın sayfalarında, bir 
yazının satırlarında gönüllerimizin buluşması dileğiyle...

Dr. Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı





Sunum ve Teşekkür 9

O Dağ 11

Dağ ve İnsan 63

Tecelli ve Tezahür 147

Gönlümdeki Dağ 195





Erciyes’i yazmak kolay değil; fotoğrafını çekmek ise hiç 
kolay değil... Öncelikle ona gönlünüzle bakıp onu kalbi-
nizle göremediğiniz sürece objektifinize sığdıramazsınız.  
Çünkü Erciyes sadece bir dağdan ibaret değildir; o bir ruhun 
mücessem halidir. Ona objektifinizi doğrulttuğunuzda, bir 
türkü akmıyorsa gönlünüzden, muhayyilenizde ötelerden 
bir iz ve gösterge yoksa, kendi mana ve ikliminizin farkında 
değilseniz, onu göremeyeceksiniz demektir. Çünkü kendi 
anlamını idrak eden bilir ve anlar Erciyes’i… 
Kayseri’ye geldiğim 1982 yılından beri başlangıçta gönlümle 
bakıp kalbimle çektiğim fotoğrafları son dönemlerde objek-
tifimle de müşahhaslaştırmaya çalıştım. Yapmaya çalıştığım 
bir tecelliyi idrak edebilmek, gösterebilmek, onun ötesine 
yol alabilmekti... Çünkü Erciyes bir temsil ve bir izdi benim 
için… Dolayısıyla kitapta seyredeceğiniz ve okuyacağınız 
fotoğraflar, benim gönül dağımdan Erciyes’e, Erciyes’ten de 
bana akan, insanda insanlaşan tecelli ve tezahürlerdir. Bu 
fotoğraflar insanın sırrı ile dağın sırrının kesiştiği anlar ve 
emanetin bugünkü muhatabı ile ilk muhatabının birbirinde 
mücessem hale gelişidir.
Dağı olan şehirleri dağı anlamadan idrak edemezsiniz. Bu 
anlamda Kayseri’yi anlamak biraz da Erciyes’i anlamaktan 
geçiyor. Bir dağın bir şehir üzerindeki etkisi ve belirleyiciliği 
şehrin görünümü, kültürü, sanatı ve hatta toplumsal karak-
teri ile de yakından ilgilidir. Bu anlamda Erciyes Dağı benim 
için şehrin anlamından uzaklaştığı anlarda sığındığım bir 
mekân olarak da ayrı bir anlama sahiptir. Bu demde her 
dağında, her tepesinde, her vadisinde okuduğum şiirler, 
söylediğim türküler fotoğraflarımdan ayrı düşünülemez. 
Üstad Necip Fazıl’ın:

Uzasan, göğe ersen,
Cücesin şehirde sen;
Bir dev olmak istersen,
Dağlarda şarkı söyle!

mısralarından mülhem; Erciyes fotoğraflarım fotoğraf 
makinem ile  dağlarda söylediğim  türkülerdir. 
Kitap dört bölümden oluştu. Her bir bölüm kendi içinde 
ayrı bir anlam ve bütünlük ifade eder. Bölüm başındaki 
yazılar ise fotoğrafların bendeki halleri… Fotoğraf sadece 
seyredilsin ve seyredilerek okunsun diye düşündüğümden 
fotoğraf altlarına yorum koymadım. Fotoğrafın çekildiği 
mekânın bilgisini verdim. Zaten dağı bilen, fotoğrafların 
kendi içindeki sıralamasının mantığını da anlayacaktır.
Bu dünyada hiçbir şey tek başına oluşmaz. Benlik lanet-
lenmiştir. Bu kitabın oluşmasında yalnız ben değil onlarca 
arkadaşımın ve dostumun çok büyük emekleri var… Onların 
arkadaşlıkları, dostlukları, yolculuklarıma yoldaşlıkları olma-
saydı bu fotoğrafların çoğu çekilemezdi… Ancak burada iki 
isim diğerlerinden öne çıkar. Birincisi rahmetli Akif Emre, 
ikincisi ise İbrahim Kamberli… Akif  Emre ve İbrahim Kamberli 
bu fotoğrafların ortaya çıkmasında dağdaşlarım oldu. Akif 
Emre bendeki dağ fikrinin arkasındaki dağ gönüllü insan. 
İbrahim Kamberli ise bıkmadan usanmadan bizi dağ dağ, 
tepe tepe, vadi vadi gezdiren, sürekli yolda olan ve yolculuğu 
bitmeyen bir insan… Her ikisinden de Allah razı olsun…
Kitabın ete kemiğe bürünmesinde emeklerini esirgemeyen 
Deniz Doğan,  Ali Saraçoğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye 
başkanı  Dr. Memduh Büyükkılıç  ve ekibine de hassaten 
teşekkür ederim…
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M ekânın bir şehrin oluşumundaki etkileri açıktır. Şehirler içinde 
bulunduğu mekânla anlam kazanır. Bir şehrin bir mekânda 
kurulumu tesadüf olmadığı gibi bir mekânın bir şehre etkileri 

de anlamsız değildir. Mekân bir bakıma şehrin manası ve metafiziğinin 
beslendiği alandır. Her ne kadar görünürde bir suret varsa da, bu suret 
bir anlam yığınıdır. Bir bütün olarak bakıldığı zaman herhangi bir form, 
biçim veya suret değil, bir anlam görünür. Dolayısıyla mekânın suret 
bağlamı, mekanik anlamda bir mekândan ibaret değildir. Nitekim gele-
nekte mekân, insan için ana rahmini, toplum için cenneti temsil eder. 

Öyleyse mekân-şehir-insan ilişkisi bakımından, birbirini belirleme ve 
tanımlama anlamında önemli çıkarımlar yapılabilir. Kayseri ekseninde 
düşünecek olursak, Erciyes Dağı’nın şehrin ve şehirlinin hayatındaki 
mekânsal etkisi incele (n) meye değer bir konudur. Buradan yola çıkarak, 
insanların Erciyes Dağı’na yüklediği anlamlar, aslında bizi bir mekân 
olarak Erciyes’in insanlara ve Kayseri’ye kattığı anlamlara götürebilir. 
Nitekim bu yazının konusu da mekânın şehir ve toplum üzerindeki 
yansımaları bağlamında Erciyes Dağı’nın Kayseri’nin sosyal hayatın-
daki belirleyiciliği ve şehirleşmesindeki etki ve izleridir. Erciyes bir 
dağ olmanın ötesinde, bir temsil, bir iz, bir sembol olarak şehrin dini, 
siyasi, iktisadi, coğrafi, kültürel ve sanatsal yapısını nasıl belirlemekte-
dir sorusuna verilecek cevaplar, modern süreçteki insan-tabiat ilişkisi 
bakımından da bizi önemli sonuçlara götürecektir.

İnsanın mekân algısındaki değişim izlenmeden, şehir hayatı ile ilgili 
sosyolojik çıkarımların yapılamayacağı muhakkaktır. Gerek insanın 
mekânı tanımlaması (modern süreç) ve gerekse mekânın insanı ve 
toplumu tanımlaması (geleneksel süreç) arasındaki fark ve bu farkın yol 
açtığı zihnî ve toplumsal çelişkiler, hayatı daha belirler hale gelmiştir. 
Rönesans’a kadar mekânı tabiattaki fıtrilikle anlamaya çalışan ve mekâna 
uyumlu bir geleneği taşıyan insanın, Rönesans ve bilhassa Aydınlanma 
sonrası “boyun eğdirdiği tabiata egemen olma” ilkesi çerçevesinde tabiatı 
düşman olarak gördüğü bir gerçekliktir. Öyleyse bugün bir mekânın 
insan ve toplum üzerindeki belirleyiciliği ortaya konurken, Rönesans’tan 
beri yaşadığımız bu paradoksal durumu göz ardı etmememiz gerekiyor.

Dağın Ontolojik Anlamı
Dağlar bütün inanma biçimlerinde gücü, kuvveti, iktidarı, isyanı, yüce-
liği, kutsalı ifade eder. Peygamberler, veliler, bilge ve ermişler, filozoflar 
dağlarla özdeştir. Kuran’da emanetin dağlara teklif edilmesi, insanın 
hikâyesindeki en ontolojik gerçekliktir. “Biz o emaneti göklere, yere ve 
dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular 

da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir.” (33-72) Dağ 
kimi zaman gücü, kimi zaman kuşatıcı mekânı, kimi zaman insana en 
yakın varlığı, kimi zaman da koruyuculuğu ve hayatı temsil eder. Kuran-ı 
Kerim dağların bir mekân olarak yaratılışındaki hikmetleri, insanlara 
faydası ekseninde sık sık vurgular.1

Hz. Peygamber’in siyerinin özdeşleştiği Nur Dağı (Hira Mağarası) ve 
Sevr Dağı yukarıdaki ayetler ışığında değerlendirildiği zaman, şehir-
mekân-insan ilişkisi bakımından kendini tecrit etme, kendini koruma, 
sığınma, saklanma, yeniden olma bağlamlarında önemli anlamlar taşır. 
Bunların yanı sıra Hz. Musa ve Tur Dağı, Hz. Âdem-Havva ve Arafat Dağı 
(Mekke), Hz. İsa ve  Tin ve Zeytun Dağı (Kudüs), Hz Nuh ve Cudi veya 
Ararat Dağı (Ağrı ve Şırnak) örnekleri hatırlanmalıdır. 

Kutsal metinlerdeki bu anlatım ve tasvirler dağların Allah’ın nimeti 
anlamında insan için ne ifade ettiğini yansıtır. Bir şehrin kuruluşunda 
veya bir peygamberin hayatındaki simgesel anlamın altı ısrarla çizilir. 
Hz. Peygamber’in vahyi Nur Dağı’nda alması, Hz. Musa’nın Rabbi’nden 
vahiy almak için Tur Dağı’na gitmesi, Nuh’un Gemisi’nin hikâyesindeki 
dağlar (Nuh’un asi olan oğlunun selden kurtulmak için dağa sığınaca-

1 21 Enbiya 31: Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık, rahat gide-

bilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik.

22 Hac 18: Görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, 

dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah’a secde ediyor. 

Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona 

ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar.

59 Haşr 21: Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, 

parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

41 Fussilet 10: O, yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. 

Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip 

düzene koydu.

38 Sâd 18: Biz, dağları onun emrine vermiştik. Akşam-sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi.

34 Sebe 10: Andolsun ki biz Davud’a tarafımızdan bir fazilet verdik. “Ey dağlar! Onunla 

beraber tesbih edin.” dedik ve bunu kuşlara da (emrettik) ve ona demiri yumuşattık.

26 Şuarâ 149: Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz.

15 Hicr 82: Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.

17 İsrâ 37: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve 

boyca da dağlara erişemezsin.

16 Nahl 15: Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu 

bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.

Erciyes Dağı’nın Kayseri Kültürü ve Sosyal Hayatına Etkisi
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ğını söylemesi), en önemlisi mükellefiyetin insandan önce dağa teklif 
edilmesi, dağın mekânsal anlamı bakımından sıradışılığının altını çizer. 
Hz. Peygamber’in Uhud Dağı ile ilgili söylediği “Uhud bizi sever biz de 
Uhud’u” hadisini de unutmamak gerekir.

Gelenekte ve mitolojide de benzer örneklere rastlarız. Olympos Dağı-
Zeus, And Dağları ve Kızılderililer, Himalaya Dağları ve Budistler, Tanrı 
Dağları ve Türkler, Elbruz Dağları ve Kafkas Toplulukları gibi eşleştirmeler 
dağın ontolojik anlamı ile ilgili önemli örneklerdir. Dağın kutsalla ilgili 
(aşkın alan) bu ontolojik anlamının yanı sıra mekânla ilgili (içkin alan) 
ontolojik anlamı da önemlidir. Şehirlerin en çok kurulduğu yerlerden 
biri de dağların etekleridir. Kayseri, Bursa, Erzurum başta olmak üzere, 
bilhassa bizim coğrafyamızda bütün şehirlerin kurulumunda dağın 
etekleri ve çevresi büyük bir öneme sahiptir. Burada savaşların etkisi 
ve savunma kaygısı, bir güce sığınma, sırtını dayama, mekânı kontrol 
altında tutma gibi sâikler belirleyicidir. Dağların doğal su kaynakları 
olması ve her dağın bir anlamda etrafının geniş ovalar ve yaylaklar ile dolu 
olması, mekân olarak tercih edilmesinin en önemli sebeplerindendir.

Dağların dinî, siyasî ve iktisadî alanlardaki bu ontolojik anlamı, doğal 
olarak şehirlere ve o şehirlerde yaşayan insanlara da etki etmiştir. Selçuklu 
ve Osmanlı şehri gerek dağılım gerekse mimarî açıdan dağlık bölgeden 
ovaya geçişten fevkalâde biçimde yararlanmış bir dağ eşiği şehridir. Turgut 
Cansever’in de belirttiği gibi, Türk-Osmanlı şehirlerinin her şeyden önce 
görünüm ve fonksiyon itibariyle Türk-Osmanlı şehirlerine, kurulduğu 
yeri çevreleyen ovalar ile dağların ihtiva ettikleri çeşitli tabii kaynakların 
yarattığı imkânları kolaylıkla kullanma üstünlüğünü sağlıyordu. Bu coğ-
rafi özellikleriyle çevrede mevcut imkânlardan Türk-Osmanlı şehirleri 
mükemmel bir şekilde yararlanmışlardır. Dağın zengin su kaynakları 
şehirlerde çok iyi kullanılmış, epey uzak mesafelerden taşınan sularla, 
şehirlerin çevresindeki bağlar ve bahçelerde sulama yoluyla çok çeşitli 
ürünler yetiştirilmiştir. Su kültürü Türk-Osmanlı şehirlerinde önemli 
bir paydaş konumundaydı.

Erciyes Dağı
Erciyes Dağı, Türkiye ölçeğinde Anadolu’nun, şehir ölçeğinde Kayseri’nin 
merkezinde yer alan bir konuma sahip sönmüş bir yanardağdır. Ana-
dolu’nun en yüksek dağlarındandır. Etrafı sazlıklarla ve verimli tarım 
arazisi ile çevrilidir. Mekân olarak dört yanı, gerek güvenlik gerekse 
tarımcılık ve hayvancılık bakımından insan yerleşimine elverişlidir.

Erciyes Dağı, Hattiler’den günümüze kadar her medeniyetin gözünde 
kutsal bir yere sahiptir. Hititler Dönemi’nde adı Harkasos; beyaz, gümüş 
gibi parlak, beyaz dağ olarak bilinir. Nitekim Tekir yolunda bulunmuş 
olan bir kitabede “Anadolu’nun en yüksek dağı, Harharas” olarak geçer 

ki kelime benzerliği dikkat çekicidir. Grekler ise Erciyes’i, Argaios; 
Gümüşdağ olarak adlandırmışlardır.

Bunun yanı sıra Evliya Çelebi’de Erciş, Ahmet Nazif Efendi’de ise Circis 
isimleri geçer. Ahmet Nazif Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye (trhsz: 5) adlı 
kitabında eski Göreme yöresinin Kapadokya krallarından birisinin oğlu 
olduğu târihi rivâyetlerde adı geçen peygamberlerden “Circis”e atfederek 
Circis kelimesinden veya Rumca beyaz anlamına gelen Erkiyos’tan türe-
diğini ileri sürmüştür (Edhem 2011: 22; Ünaldı 2003: 1). Erciyes, Evliya 
Çelebi’nin zamanında yazdıklarından anlaşıldığına göre o zamanlar 
Erciş’tir. Sonraları ise Erciyaş, Erciyas ve en nihayetinde Erciyes olmuştur.

Halk arasındaki önemli ve yaygın kullanımlardan birisi de bugünkü 
Develi ilçesinin eski isminden yola çıkılarak verilen Everek Dağı adıdır.

Erciyes’in coğrafi anlamdaki en önemli etkisi şehrin muhafazasında 
önemli bir yere sahip olmasıdır. Tarihçilerin bize bildirdiğine göre, 
Kültepe, Kaniş-Karum, Mazaka gibi yerleşim yerleri daha çok ovaları 
mesken tutmuştur. Bu ise doğal olarak güvenlik sorununa yol açmıştır. 
Nitekim söz konusu güvenlik sorunundan dolayı şehir gittikçe Erciyes’e 
doğru kaymıştır. Romalılarla birlikte şehrin coğrafi konumunu güven-
lik kaygısından dolayı Erciyes belirlemiştir diyebiliriz (Kapadokya’nın 
Tarihi: 4). 

Dini Hayatta Erciyes
Dağın ontolojik anlamı her inanma biçiminde ve kültürde belirgindir. 
Bu anlamda Erciyes Dağı’nın yeri ve önemi ilk olarak Yazılıkaya ve 
Şimşekkaya kabartmalarındaki kompozisyonlarda belirlenmiştir. Her 
ikisinde de cinlerin yukarıya kalkan elleri üzerinde Dağ Tanrıları ve 
onların yukarısında boğanın çektiği kağnı üzerinde Taru veya Teşup 
gösterilmiştir. Yazılıkaya’da Kumarbi destanında anlatılan öyküye 
uygun olarak iki dağ tanrısı ile tanrıların karşılaşması yer alır. Bu iki 
dağın isimleri Hazzi ve Namni’dir. Araştırmacılar iki dağdan birisinin 
Erciyes olduğuna kesin gözle bakmaktadırlar (Güler 1995: 20). Kumarbi 
destanında bahsedilen Namni, Erciyes’in o zamanki adıdır ve kökü Hurri 
dilinden gelen bir kelimedir. Bunun Hititçe karşılığının ise Harkasos 
olduğu ileri sürülmektedir. Harkasos, “Beyaz Dağ”, “gümüş gibi parlak” 
veya “Akdağ” anlamını taşır. Hisarcık üstünde bulunan bir yazıtta Ana-
dolu’nun en yüksek dağı Harharas deyiminin yer alması Erciyes’in ilk 
adının bu olduğuna ilişkin kanaati güçlendirmektedir.

Erciyes, Grek mitolojisinde, Helenistik ve Roma dönemlerinde kutsalın 
tezahürüdür. Erciyes, her zaman gümüş gibi parlayan zirvesi ve muhte-
şem görünüşü ile tarihten günümüze insanoğlunu etkilemiştir. Hatta ilk 
dönemlerde kutsanan, tapınılan bir dağ olmuş ve MÖ. IV. yüzyıla kadar 
bir kült merkezi olarak kabul edilmiştir. Nitekim ünlü Yunan filozof 
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Maximus Tyrius da, Erciyes’i hem tanrı, hem yemin tanrısı, hem kült 
heykeli olarak tanımlamıştır.

Grek mitolojisinde ise Erciyes, Zeus ile birlikte anılır. Argaios, Zeus’un 
Anadolu’daki Olympus’u olarak nitelenir. Yunan mitolojisinde “Büyük 
Kilikya’nın yüz başlı ejderi olan Typhoeus’un, büyük Tanrı Zeus’un 
Olympus’u olan Argaios’un eteklerine yerleştiği ve Zeus’un ona şimşek 
fırlattığı, Typhoeus’un da karşılık olarak volkanlarla cevap verdiği ve 
sonunda ejderin yenik düşerek dağın (Erciyes’in) dibine fırlatıldığı” biçi-
minde geçen metinden bunu çıkarabiliriz. Buradan yola çıkan tarihçiler 
Zeus kültünün bu bölgeye erken zamanda geldiğini belirtirler. Nitekim 
I. Ariarathes ve ondan önce Datames’in sikkelerinde yer verilen Baal, 
Zeus ile özdeşleşen bir tanrıdır (Güler 1995: 24). 

Manevi etkisi Helenistik Devir’den sonra da devam etmiştir. Roma 
öncesinde de hem Büyük Kyros zamanında Anadolu’nun ele geçirilmesi 
ve hem de Darius Dönemi’nden itibaren bölgenin İranlılaştırılması sıra-
sında da Erciyes’in yakınlarına ateşgedelerin (ateş tapınakları) kurulduğu 
tarihi kaynaklarda geçmektedir. Burada Strabon zamanında Erciyes’in 
eteklerinde alev çukurlarının olduğunu hatırlarsak bu kültün Erciyes 
ile ilgisini de kurmuş oluruz (Strabon 2012: 8-12). 

Antik döneme ait birçok paranın üzerinde Erciyes Dağı’nın sembolik 
olarak çizilmiş tasviri bulunmakta ve bazı sikkelerin üzerinde dağın 
tepesinde oturan bir tanrının tasvir edildiğini görülmektedir. Roma 
Dönemi’nde bu tanrının yerini Jupiter’i temsil eden kanatlarını açmaya 
hazırlanan bir kartal almıştır. Yine bazı sikkelerde dağın üzerinde ay 
ve yıldız motiflerinin yer aldığı görülmüştür. İç Anadolu müzelerinde, 
Jüpiter’i sembolize eden kartal heykelleri ve Erciyes Dağı ile ilgili sik-
keleri görmek mümkündür. Roma Devri Kapadokya sikkeleri üzerinde 
en çok Zeus sembolleştirilmiştir. Erciyes’in zirvesinde gösterilen kartal 
Zeus’un kartalıdır (Güler 1995: 20-22). Erciyes’in kullanılan isimlerinden 
biri de Kaya Zeus’tur.

Bugün bile gerek Erciyes’in zirvesinde ve gerekse Lifos tepesi ile Gereme 
bölgesinde dini ibadethane ve yapıların izlerine rastlamak mümkündür.

Romalılar’ın Erciyes’i Apollun’un tecellisi olarak kabul ettiği rivayet 
edilir. Kapadokya hükümdarlık sikkeleri üzerinde Erciyes tasvirleri 
ilk olarak MÖ. I. yüzyılda ortaya çıkmaya başlar. İşte bu dönemde de 
Erciyes-Apollon ilişkisi belirgindir. 

Erciyes ile ilişkili gösterilen bir tanrı da Helios’tur. Roma Dönemi başla-
rında Erciyes tasvirlerinin doruğunda başı ışın taçlı, elinde asa ve globus 
tutan Apollon görünümlü çıplak bir figür yer alır. Bu figür ilk önce Helios 
olarak düşünülmüş olmalıdır (Güler 1995: 26). Yine Serapis’in Erciyes’in 
yanına yerleştirilmesi, sikke tasvirlerinde Serapis’in Erciyes’i kolunun 

üstünde tutması ve yanında ayakta durarak hayranlıkla tanıtması bugün 
bile gizemini hala korumaktadır.

Tykhe (Helenistik Çağ Tanrıçası) Kapadokya’da Kayseri ve Tyana’nın 
simgesi olmuştur. Tykhe Kapadokya’da İsis ile bir tutulmuş, sikke ve 
gammalar üzerinde ona benzetilerek tanımlanmıştır. Erciyes’in onun 
başının üzerinde taç gibi tanımlanması İsis’li sikkelerle benzerlik 
gösterir. Eski çağların ana tanrıçası kadar önemli duruma gelen Tykhe 
Roma Devri’nde Erciyes’in yanında görülür. Erciyes’in yanı başında yer 
alan Kayseri’nin ve onun tanrısı Erciyes’in koruyucu tanrıçası olarak 
tanımlanır. Nitekim Erciyes Dağı’nın zirvesinde yer alan tünelin Tykhe 
kültü ile ilgili olduğu düşünülür (Güler 1995: 29).

Kapadokya’nın geleneksel baş tanrısı Erciyes Antik Çağ ikonografisinde 
kült simgesi ve hükümdarlık arması olarak pek çok çeşitlilikte yer almış 
olmasına rağmen burada belli başlı 83 çeşit belirlenmiştir. Erciyes Dağı 
pek çok tasvirinde sunak üzerine konulmuş veya tapınakların üzerinde 
gösterilmiştir. Bunun anlamı kuşkusuz dağın kutsal bir nesne olarak 
kabul edilmesi ve tanıtılmasıdır. Yine Erciyes birçok tasvirinde gökyü-
zünde gösterilmiştir. Bununla vurgulanmak istenilen onun gök cismi 
veya aynı anlama gelen kutsal bir nesne olarak kabul edilmesidir. Tanrısal 
tanımların yanı sıra bölgesel simge olarak da tarihin ilk dönemlerinde 
kullanılması yaygındır. Dolayısıyla Erciyes o dönemde de kutsalın ifade 
etme biçimlerinden biri olarak toplumsal hayatta yerini almaktadır.

Hıristiyanlıktaki bu izlerin benzerlerine İslam kültüründe de rastlanır. 
Bunlardan en önemlisi Circis peygambere izafe edilmesidir. Circis ismi-
nin bir süre sonra Erciyes’e dönüştüğü belirtilir. Evliya Çelebi Erciyes 
dağının Ricalu’l Gayb merkezi olduğunu zikreder. Hatta daha da ileri 
giderek bu dağda akrep, yılan, çiyan bulunmaz der. Baba Reten Hindi 
isimli bir velinin de bağçıvanların piri olduğunu belirtir. Bir başka riva-
yette de şehrin Hz. Yahya zamanında kurulduğunu ve Falaska isimli bir 
bilge tarafından Erciyes Dağı’nın efsunlandığını söyler.

Bunların yanı sıra Erciyes’in etrafı sufi kabirleri ve türbeleri ile doludur. 
Emir Çoban Türbesi (içinde Şem’un el Gazi diye bir peygamber veya 
gazinin yattığına inanılır) Şeyh Şaban, Sesli Dede, Baktır Dede, Omuzu 
Gürzlü, Ahmed Kumârî gibi velilerin mezarları vardır ve bu mekânlar 
hâlen ziyaret edilir.

Erciyes Dağı’na atfedilen kutsallığın önemli bir göstergesi de günümüzde 
yapılan bir atıftır. Erciyes Kayseri’nin kıblesidir. Gelen misafirlerden 
kıbleyi soranlara “Yönünü Erciyes’e dön, namazını kıl” derler. Yani 
Erciyes Dağı Kayserililer için bir çeşit kıble göstergesidir. 

“Eteğinde bahçeler var, bağlar var 
Kıblemde dahi sana kıldım karar”
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Siyasi ve İktisadi Hayatta Erciyes
Bir dağ ilahi anlamda böylesine bir anlama sahipse, bunun gücün 
kullanımı ve temsili anlamında en önemli yansıması olan siyasete ve 
iktisadi hayata yansımaması imkânsızdır. Daha önce de belirtildiği gibi 
Tanrı Dağı olarak nitelenmesi, Peygamber, Ricalu’l Gayb ve krallarla 
özdeşleştirilmesi onun gücü temsil etmesi bağlamında önemlidir. Bir 
anlamda Erciyes iktidarın görüntüsü olarak telakki edilir. Kendisini 
Erciyes ile özdeşleştirmek bir ayrıcalıktır. Bunun üstün olma ve hük-
metme duygusu ile yakından ilgisi olduğu muhakkaktır.

Bu metafizik telakkinin ötesinde pratik hayatın içinde de önemli izleri 
vardır Erciyes’in. Son dönemlerde kış ve yaz turizmi eksenli yapılan 
yatırımlarda bile Erciyes’in kutsallığına iktisadi göndermeler yapıl-
mıştır. Bu anlamda dikkat çekici sloganlardan birisi “Erciyes’in karı, 
Kayseri’nin kârı”dır. 

Erciyes’in, Kayseri’nin siyasi ve iktisadi hayatına etkisiyle ilgili halk ara-
sında rivayet edilen Borçlu ile Erciyes’in karı arasındaki bağ, Erciyes’in 
Kayseri’nin kültürel kodlarına nüfuzu hakkında veriler sunmaktadır. 
Yahudi’nin birisi Kayseriliye borç verir. Kayserili de Erciyes’in karını takip 
et, eridiği zaman borcumu vereceğim der. Erciyes’i çok fazla tanımayan 
Yahudi Ağustos’un ortasında Kayserilinin kapısına dayanır ve alacağını 
ister. Kayserili Erciyes’i gösterir. Yahudi bakar ki kar erimemiş. Çaresiz 
geri döner. Ve sürekli Erciyes’in karının erimesini takip eder. Temmuz’da, 
Ağustos’ta azalmasına rağmen kar erimemektedir. Böyle olunca da ala-
cağını bir türlü tahsil edememektedir. Bu durumu fark eden bir başka 
Kayserili arkadaşı merak eder ve vaziyeti sorar. O da meseleyi anlatır. 
Bunun üzerine diğer Kayserili akıl verir. De ki der, ben geçen senenin 
karının erimesine verdiydim borcu, o eridi, bu yeni kar. Bunun üzerine 
Yahudi borç verdiği Kayserilinin yanına varır ve durumu anlatır. Borçlu 
olan Kayseri, sana bu aklı da bir Kayserili vermiş diyerek borcunu öder.

Erciyes eksenli kış turizminin Kayseri’nin iktisadi hayatıyla birlikte, 
sosyo-kültürel hayatına yansımaları da gittikçe kendini belli etmekte-
dir. Son dönemlerde yapılan kayak pistleri ve teleferik sistemleri, belli 
tepelerine yapılan kar evleri, özellikle çevre iller (Adana, Mersin, Niğde, 
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat) bakımından çok cazip hale gelmiştir. Kışın 
bazı günler Erciyes’in nüfusunun 100 binleri bulması bunun somut 
göstergesidir. Bu ilgi ve gelişmeye paralel olarak Kayseri ve Erciyes’te 
konaklama merkezleri gittikçe artmakta ve şehrin önemli geçim kay-
nakları arasına girmektedir. Bunun kültürel yansımaları da yavaş yavaş 
kendini hissettirmekle birlikte önümüzdeki yıllarda daha belirgin 
olacağı muhakkaktır.

Son dönemlerde Erciyes’in özgür çocukları denilen Yılkı Atları da Kayseri 
iktisadi ve sosyal hayatına önemli etkide bulunmaktadır. Bilhassa fotoğ-

rafik özelliklerinden dolayı Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 
binlerce fotoğrafçı gelerek Yılkı Atları’nın fotoğraflarını çekmekte ve 
Kayseri’nin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Bunun iktisadi katkısının 
olduğu da bilinmektedir.

Diğer taraftan Erciyes Dağı’nın iktisadi etkilerine örnek olarak mar-
kalaşmaları da verebiliriz. Pek çok ticari yapı kendini Erciyes’in ismi 
ile tanımlar. Erciyesspor, Erbosan, Erciyes Bez Fabrikası, Erciyes Üni-
versitesi, Erciyes Eczanesi, Erciyes Gazetesi, Erciyes Gençlik Kulübü 
bunlardan bazılarıdır. 

Halk Kültüründe Erciyes
Kayseri’nin en büyük üniversitesinin adı Erciyes’tir. Onlarca yıldır çıkan 
ve hâlâ da çıkmaya devam eden Erciyes isimli, ağırlıklı olarak Kayseri 
kültürü, folkloru ve tarihi ile ilgili konuları içeren bir dergi çıkmaya 
devam etmektedir.

Erciyes’in şüphesiz ki en temel yansıması geleneksel ve kültürel hayata 
olanıdır. Kayseri’de Erciyes’e bir fotoğrafta, bir resimde, bir türküde, 
bir hikâye veya romanda, bir masalda, bir efsane veya şiirde, bir ağıtta 
rastlamamanız mümkün değildir. Dolayısıyla Erciyes estetik yanı, 
ulaşılmazlığı, uzaklığı, dağlarının karı ile kültür, sanat, edebiyat ve 
geleneğe ilham kaynağı olmaktadır. Hatta sadece Kayserilileri değil, 
Erciyes’in göründüğü civar şehirlerin sanatçılarını da etkilemektedir. 
Mesela Türkiye’nin en büyük ozanlarından biri olan Neşet Ertaş’ı buna 
örnek olarak verebiliriz.

Erciyes’ten kar istersin
Dost bağından nar istersin
Gönül bilen yar istersin
Divane gönlüm

Ağustosta kar mı olur
Her bahçede nar mı olur
Gönül bilmez yar mı olur
Divane gönlüm

Sevgi her şeyden ezeldir
Sevgi her şeyi düzeldir
Sevince her şey güzeldir
Divane gönlüm

Aklın alan bir çift gözdür
Bir tatlı dil güler yüzdür
Garibe dost olan azdır
Divane gönlüm
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Kayserili sanatçı Ahmet Gazi Ayhan da,

Her ne zaman görsem seni Everek Dağı
Yüreğimde bir incecik sızı var
Ah ile geçirdim ömrümün çağı
Şu anlımda ne bitmedik yazı var (Anam yazı var)
Çoğu gitti şu ömrümün azı var oy oy 

Yosunlardan ayakların gaydı mı
Yavru şahin gibi boynun eğdi mi yar eğdi mi
Sarı saça mor menevşe değdi mi
Şu anlımda ne bitmedik yazı var
İskarpinde bir incecik tozu var (Aman tozu var)

Söyle gara dağ gel insaf eyle
Nerdeyse dağlar yavrum söyle (vay söyle)
İki elim böğrümde merhamet eyle
Çoğu gitti şu ömrümün azı var
Şu anlımda ne bitmedik yazı var (Anam yazı var)

Seyrani, Karacaoğlan, Dadaloğlu türkülerinde, şiirlerinde hep Erci-
yes’i söyler.

Kayseri’de anlatılan tüm masalların ve efsanelerin ya da destanların 
içindeki dağ da Erciyes’tir. Nitekim Erciyes’in isimlerinden birisi olan 
Erciş’in bir başka kaynağı da Er ile Ciş’in aşk hikâyeleridir. İsimlendirme 
Ciş Hatun ile Erciş Bey olarak da yapılır. Er isimli delikanlı ile Ciş isimli 
güzel kızın hikâyesi Erciyes’i veya Erciyes bu iki kahramanı belirlemiştir 
diyebiliriz. Yine Gökçek Kız ile Tutuş Bey’in hikâyesi de Erciyes ile ilgili 
efsanevi anlatımlardandır.2 

Bunun yanı sıra Ali Baba ile Hasan Dede’nin kar ve kor hikâyesi, Ağa 
Gelin hikâyesi, Kerem ile Aslı destanları Erciyes’in eteğinde ve etrafında 
geçen hikâye, efsane ve destanlara birkaç örnektir.

Yine hakkında en fazla şiir yazılan veya hikâyelere konu olan dağlardan 
biridir Erciyes. Karacaoğlan bir şiirinde Erciyes’i dağların piri yapar:

Dinleyin ağalar, size söyleyim; 
Arş u Kürsü gider yolun var dağlar.
Kar-ardıçlı, kamalaklı yüceler.
Selvili, söğütlü yerin var, dağlar.

2  Bu konularla ilgili bkz. Dursun Çiçek, Erciyes (Bir Dağ Bir Tecelli), Heyamola Yayın-

ları, 1. baskı, İstanbul, 2014, Güner Dinçaslan, Erciyes (Dışı Çiçek İçi Ateş), Heyamola 

Yayınları, 1. baskı, İstanbul, 2014.

Ahır Dağı’ndan gör Maraş bağını, 
Engirek’te derler ilin çoğunu.
Bayra’dan Bertiz’den Konur Dağı’nı; 
Göksun güzel derler, ilin var, dağlar.

Gün doğanda Gündüzlü’nün başına.
Ak Dağ derler duman çöker başına, 
Göğdeli’de sümbüllünün peşine
Kabak tepe derler, şarın var dağlar.

Karacaoğlan der de: Bitirdim çağı, 
O yüce Bin Boğa, Bolkar’ın dengi.
Soğanlı yücesi koca Bey Dağı
Erciyes ulumuz, pirin var dağlar. 

Bir başka şiirindeki Erciyes anlatımı ise aslında bir dağın bulunduğu 
topluma ve o toplumdaki insanlara yansımasının en güzel ifadesidir:

Yükseğinde namlı namlı karın görünür
Engininde güzellerin salınır
Kimya dedikleri sende bulunur
Kokar burcu burcu gülün Erciyes

Eksilmez başında dumanın kışın
Var mıdır dünyada senin bir eşin
Sorsam sual etsem on bin var yaşın
Dünyanın binasın bilin Erciyes

Keramet var toprağında taşında
Tor sığınların da şahin peşinde
Kalamıklı’da Kadıncık başında
Kırık kırık eser yelin Erciyes

Ali Dağ da Erciyes’in eteği
Güzeller yatağı sünbüller biteği
Zamantı illeri Avşar yatağı
Karlı buzlu akar suyun Erciyes

Yükseğinde şahinler seslenir
Engininde küheylanlar beslenir
Böyle kalmaz deli gönül uslanır
Lale sünbül gülü reyhan Erciyes
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Karacaoğlan der ki mislin bulunmaz
Arap at yorulur gönül yorulmaz
Güz gelince hiç semtine varılmaz
Yamandır Tekir’in Belin Erciyes

Uzun yıllar Kırşehir Kaman yöresine sürgün olarak gönderilen ve Erciyes 
hasreti ile tutuşan Dadaloğlu ise Kayseri’ye ve ana yurduna olan özlemini 
Erciyes üzerinden dillendirir:

Gönül arzuladı Niğde’yi Bor’u
Gün günden artmakta yiğidin zarı
Çifte bedestenli koca Kayseri
Erciyes karşıdan yaman görünür

Kayserili şairlerin ötesinde Türk şairlerini de yakından etkilediğini bili-
yoruz. Faruk Nafiz’in Han Duvarları’nda rastlarsınız Erciyes’in izlerine.

Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
“Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?”
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
Dedi: “Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!”

Arif Nihat Asya bir Kayseri seyahati sonrasında adeta Erciyes’leşir. 
Kendini Erciyes ile öylesine özdeşleştirir ki konuşan artık Arif Nihat 
değil Erciyes’tir.

Bir ülkeye artık otağım hâkimdi
Bilmem ki sabah yerdeki boysuz kimdi
Çıktım dolanıp tırmanarak Erciyes’e
Arif değilim, Erciyes’im ben şimdi

Kayseri’de düzenlenen şiir yarışma ve dinletilerinin bazılarının Erciyes 
eksenli olduğunu biliyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 
tarafından her yıl Erciyes Şiir Günleri yapılır. Yapılan fotoğraf ve hikâye 
yarışmalarında da yine Erciyes merkezi bir konuma sahiptir.

Mekânın sanata ve edebiyata etkilerinin en önemli göstergesi olan şiirler, 
ağıtlar, türküler aynı zamanda bir kültürel pratiğin de somut halidir. Bu 
anlamıyla Erciyes yazılan bir şiir, söylenen bir türkü, çizilen bir resim, 
çekilen bir fotoğraf, anlatılan bir hikâye ve masal olarak, eteğinde yaşayan 
insanların muhayyilesinin somutlaştığı mekândır. Ozan imkânsızlığı, şair 
imkânı, ressam sonsuzluğu, fotoğrafçı güzelliği, romancı veya hikâyeci 
ise geleneksel tavrı Erciyes ile dile getirir. Erciyes’in bu sembolik anlamı 
kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuzdur. Ancak her iki durumda da 
bir aidiyetin ve teslimiyetin göstergesi olur. Bir başka açıdan ise Erciyes 
özellikle sanatkâr için güzelin, sonsuzun, gücün tecelli ve tezahür ettiği 
bir anlama sahiptir. Aslında bu da dağları “Tanrı’nın” tecelligahı olarak 

gören muhayyile ve geleneğin bir başka zaman diliminde ortaya çıkan 
tezahüründen başka bir şey değildir.

Mimar Sinan ve Erciyes
Mimar Sinan’ın mekân tasavvurunda Erciyes’in olduğu açıktır. Bununla 
ilgili önemli araştırmalar, yazılar ve incelemeler halen yapılmaktadır. 
Bir anlamda Osmanlı mimarisi ve Mimar Sinan konuşulurken, Kayseri 
ve Erciyes zorunlu olarak gündeme gelmekte, Erciyes’in Sinan’ın sanatı 
ve mimarisi üzerindeki etkisi konuşulmaktadır. Ancak Mimar Sinan 
üzerinde böylesine etkili olan bir dağın, ondan çok önceleri yaşayanlar 
üzerindeki etkisi üzerine pek konuşulmaz. Osmanlılardan çok önce 
bölgede egemen olan Selçuklu ve Danişmendli sanatında, mimari ve 
mekân anlayışında ne gibi etkiler bırakmıştır sorusuna cevap niteliğinde 
olan bir araştırma maalesef yoktur.

Mesela Selçuklu sanatının en önemli unsuru olan taç kapıların oluş-
masında, türbe ve kümbetlerin biçimlenmesinde Erciyes’in bir etkisi 
var mıdır? Ya da olabilir mi? Özellikle Selçuklu taç kapıları ile Erciyes 
Dağı’nın benzerliği dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Ancak bunun tersi 
bir benzetme de duygusal ve sembolik bir anlama sahiptir. Bir Erciyes 
sevdalısı olan Muharrem Barut, “sanki Erciyes bir Selçuklu eseridir. Bir 
Selçuklu ustası çekiç ve örsüyle oturmuş ince, narin, zarif taşları yonta 
yonta Erciyes gibi bir şaheseri Kayseri’nin ortasına kondurmuştur” 
der (Dinçaslan 2014: 17). Bu duygusal tanımlama da Erciyes’in insan 
ruhundaki etkisine önemli bir örnektir.

Mimar Sinan’ın Erciyes Dağı ile olan ilişkisi üzerine menkıbevi anlatım-
lar çok fazladır. Bunun önemi elbette büyüktür. Ancak asıl onunla ilgili 
biyografilerde Erciyes Dağı’nın eserlerine nasıl yansıdığını ilmi anlamda 
da göstermek önemlidir. Nitekim Kayserililer “İstanbul’da bir de Erciyes 
olsaydı” diyenlere karşı, “Süleymaniye var ya” diye cevap verirler.

Pek çok mimar ve sanat tarihçisi Sinan’ın eserleri üzerindeki Erciyes 
etkisini elbette kendi açılarından dile getireceklerdir. Ancak Erciyes’in 
Sinan’ın sanatındaki etkisini de yine en yalın biçimiyle şairler ifade etmiştir.

Arif Nihat Asya bir şiirinde şöyle der:

Dağ parçası kubbeler ufaktan, iriden 
Gel, haşmeti gör yandan, ileriden, geriden; 
Bir mucize devrinde Sinan, Erciyes’i, 
İstanbul’a dikmiş, getirip Kayseri’den! 

Nitekim halk arasındaki rivayetlere göre, Mimar Sinan da, Süleymaniye 
camisini yapmaya başlamadan önce Erciyes Dağı’nın yükseğine çıkar 
ve çevresindeki küçük küçük dağları aylarca seyreder. Ve sonra çevresi 
kubbelerle çevrili büyük kubbeli şaheserini yapar. Sinan’ın doğduğu 
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evin Erciyes’i görmesinin, onun mekân ve kubbe anlayışında belirleyici 
olduğu söylenir.3

Kayserili için Sinan Erciyes’i İstanbul’a, oradan da tüm dünyaya taşıyan 
adamdır. Nitekim Sinan’ı, Erciyes’i en iyi anlayan ve anlatan, kendisi de 
Kayserili olan Akif Emre’nin sembolik anlatımları bu anlamda önemli 
ve dikkat çekicidir: “Taş evlerin arasında kıvrılan dar sokaklarda dola-
şırken belli bir ritimle tekrarlanan sesle başımı yukarıya kaldırdım. 
İnsan elinden çıktığı belli olan ritmik ses melodi değildi ama metalik 
bir soğuklukta da değildi. Biraz daha dikkat kesilince ritmin iç sesini, 
melodisini yakaladım. İşte her biri bir ustalık eseri, taş işçiliğin özenle 
bina ettiği taş evlerden birinin damında bir taş ustası taşa şekil veriyordu. 
Önünde yöreye özgü işlenmeyi bekleyen taşlar… Yere, daha doğrusu 
üst sokakla aynı seviyedeki dama oturmuş, uzunca bir taş parçasını bir 
eliyle belli bir açıda tutuyor, diğer elindeki aletle kendine özgü ritimle 
taşı yontuyordu. Adeta taşı üzmek istemeyen tatlı sert darbeler… Birden 
başka bir perspektifi keşfedecektim. Taş ustası büyük bir itina ile adeta 
taşla konuşur gibi ona şekil verirken geri planda tüm ufku dolduran Erci-
yes yükseliyordu. Arada bunca mesafeye rağmen Erciyes’in muhteşem 
görüntüsü altında (gölgesi altında mı demeli) taşa şekil veren taş ustası… 
Sinan’ın doğduğu köye ilk gittiğimde hafızamda kalan bu görüntüyü 
hiçbir zaman unutmayacağım. Kim bilir kaç yüzyıl, hatta kaç bin yıldır 
bu toprağın ruhu o taşa kendinden bir şeyler üfledi. Erciyes’in perde 
perde beliren görüntüsü, kat kat arşa çıkan ihtişamından ilham alan 
ustalar hala bu geleneği sürdürüyor. Ağırnas’ı, Gesi’yi, Dimitri’yi gezenler 
hala ayakta duran o güzelim taş evleri görür. Bu evlerin taşlarına nasıl 
bir ruh üflendiğini hissederler. Erciyes’ten bir parça güzellik, bir parça 
ihtişam aksettirir o evler… Yine bu bölgeyi gezerken dikkatimi çeken 
bir husus: O taş işçiliğe sahip en yeni evlerin büyük kısmı 1950’li yıllara 
ait. Demek ki bu tarihe kadar o gelenek devam etmiş. Hâlâ taş işçilik 
devam ediyor. Ama artık geleneksel ev mimarisi olarak taş malzemenin 
kullanıldığı konutlar pek yok. Erciyes’in görkeminden ilham alarak taşa 
şekil veren o ustayı izlerken bir yonttuğu taşa bir de uzakta perde perde 
şekillenen Erciyes’in görüntüsüne baktım. Demek, beş yüzyıl evvel de 
Koca Sinan bu görüntüyle sanat ve estetik algısını şekillendirdi. Burada 
şiirselliğin zirvesine ulaştı. Sonra da bundan ilhamını alarak Süleyma-

3 Muhsin İlyas Taşla Konuşan Deha ismini verdiği Mimar Sinan ile ilgili bir şiirinde şöyle der:

Sinan”ı kubbe kubbe yurda sunan bu şehrin

Gece sokaklarında bir derviş gibi geçtim

Nice mavi türküyle yıkanmış şu evlerin

Kandillerinden zevki dervişleriyle içtim.

Muhsin İlyas Subaşı, Bu Şehrin Hikayesi, Kayseri Ticaret Odası Yayınları,tarihsiz, Kayseri, s. 

350; Taşla Konuşan Deha, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 1996.

niye’yi İstanbul’a kondurdu.” (Akif Emre, Yeni Şafak 2 Ağustos 2014) 
Başka bir söyleyişle Erciyes’i Allah’ın tecellisi olarak gören Sinan, onu 
kendi eserlerinde (Allah’ın evini yaparken) tezahür ettirmiş ve eserlerini 
yaparken bu idrak ve şuurdan ayrılmamıştır.

Sosyal Hayata Yansımaları ve Bağ Kültürü
Kayseri’de kendini Erciyes’le ifade etmek bir gücü, sıra dışılığı ve ayrıcalığı 
temsil eder. Dolayısıyla Erciyes’le anılmak her Kayserili için önemlidir. 
Bunun için de insanlar kendilerindeki Erciyes boyutunu bir türlü yansıt-
maya çalışır. Kimisi Erciyes’in eteğinden bir bağ evi alır, kimisi Erciyes’e 
her yıl zirve tırmanışı yapar, kimisi Erciyes şairi, fotoğrafçısı, hikâyecisi, 
balcısı, peynircisi gibi sıfatlarla anılmak için ayrı bir çaba gösterir.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ettiği Baba Reten Hindi isimli 
kişinin Bağçıvan olduğunu söyler ve ona bağcılığın piri nitelemesini 
yapar (Evliya Çelebi 1999: 105-113).4 Kayseri bağcılığından söz eden bu 
tarihsel metinler tesadüfi değildir. Şüphesiz ki bağcılığın tarihsel ve 
toplumsal anlamdaki bu derinliğinde ve yaygınlığında belirleyici unsur 
Erciyes’tir. Erciyes’in dört bir yanı bağ evleri ile doludur. Kayserililer 
yazları buralarda geçirir. Kayseri’de bağı olmak hem yerliliğin (Kayserili 
olmanın) hem de güçlülüğün göstergesidir. Bir başka deyişle bir aidiyet 
sembolüdür. Dışarıdan gelen bir yabancının dikkatini ilk çekecek husus 
bağ kültürüdür. İnsanların sabah işyerlerine geldiklerinde bağda ne yap-
tıklarını anlatmaları önemli bir gündem meselesidir. Bağ ile uğraşmak 
veya ilgilenmek sosyal hayatın en temel dinamiğidir. Bağ oturmaları, 
bağ komşulukları şehirden tamamen farklıdır. Bir anlamda Kayserili 
bağda geleneksel kültürü yeniden hatırlar ve yaşar. Bağda elde ettiği 
ürünler, şehre göçerken başka bir anlam ifade eder. Çünkü bu ürünler 
apartmandaki veya şehirdeki komşularına ikram edilecek ve modern 
kentte geleneksel komşuluk ilişkileri bağ sayesinde kalıcı ve sürekli 
hale getirilecektir.

Kayseri’de evlerin mekâna konumlanışında Erciyes’i görmesi ayrı bir 
öneme sahiptir. Bir kimse evini satacağı zaman veya ev alacağı zaman 
Erciyes’i görüp görmediğini mutlaka belirtir. Ancak Erciyes’in Kayseri’nin 
hayatına asıl önemli etkisi bağcılığı ve bağ kültürüdür. Kayserili olup da 
Erciyes’in eteğinde bir bağınız yoksa eksiksiniz demektir. Bunun içindir 
ki Kayserili yazları mutlaka Erciyes’in eteğindeki bağ evine göçer ve bu 
süreci efsanevi ve menkıbevi anlatımlarla doldurur. Bağdan söz etmek, 
bağda yaptıklarını anlatmak onun için kimliksel bir niteliktir.

Kayseri’de ismini Erciyes’ten alan bir kasaba da vardır. Erciyes şehrin 
kapılarından birinin de adıdır. Bugün Kiçikapı (Küçük Kapı) olarak 

4  Kayseri Bağcılığı ile ilgili bkz. Reşat İzbırak, “Kayseri Şehrinin İşleme ve Gelişmesinde 

Bağcılığın Etkileri”, Düşünen Şehir Dergisi, sayı 1, ss. 144-155, Mart 2017, Kayseri.
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bilinen kapının isimlerinden biri de Erciyes Kapısıdır (Erkiletlioğlu, 
tarihsiz: 395).

Sonuç
Erciyes özelde Kayseri, genelde Anadolu insanı için her bakımdan belir-
leyici olmuş, onun sosyal ve kültürel yaşamının merkezine oturmuştur. 
Erciyes kimi zaman Tanrı’nın tecelli ettiği bir yüce dağ, kimi zaman 
bereketin timsali, kimi zaman kendilerini barındıran bir çadır, kimi 
zaman aşklarının sembolü, kimi zaman da yalnızların dostu ve arkadaşı 
olarak öne çıkarılmıştır. Şairlerin, hikâyeci ve romancıların, ressam ve 
fotoğrafçıların ya da ozanların eserleri üzerindeki Erciyes etkisi çok 
belirgindir. Bu anlamıyla Erciyes, şiirlerin, kitapların, fotoğrafların, 
eserlerin adı olarak hem “edebileşir” hem de ebedileşir. Eserinde Erci-
yes’in simgesel ve sembolik gücünü gören sanatkâr için ise bu, kimlik 
bakımdan ayrı bir öneme sahiptir. Kayserili için kendi kimliğinde 
Erciyes’in belirleyici olması, bir farklılık ve ayrıcalıktır. 

Erciyes’in dini anlamdaki simgesel boyutu ise en baskın olanıdır. Antik 
dönemden bugüne Erciyes, dini toplulukların ve inanma biçimlerinin 
önemli sembollerinden biridir. “Tanrılar” savaşından, evliya menkıbe-
lerine, velilerin ikametgâhı olmaktan delilerin mekânı olmaya kadar 
Erciyes’e verilen dini anlamlar hala yaygındır. O kimi zaman Tanrının 
tecellisi, kimi zaman da “üstün insanların” (aziz, evliya, derviş, peygam-
ber) ismiyle sembolleşen bir mahiyete sahiptir.

Sanat ve kültür alanındaki belirleyici etkisi, toplumsal hayatta daha 
etkili gibi görünse de Erciyes’in asıl önemli etkisi iktisadi alanda yansı-
yandır. Şehrin tamamen Erciyes’i merkeze alarak gerçekleşen mimari 
yapısı, ticari hayata da yansımış ve bir bakıma Erciyes bugünkü evlerin, 
mahallelerin, bağların ekonomik anlamdaki değerini belirleyici ana 
unsurlardan biri olmuştur. Kayseri ve Kayserili için şehirleşmenin (daha 
çok konut üretim biçiminin) Erciyes merkezli olması ekonomik değer 
bakımından çok önemlidir. Bir başka deyişle Erciyes sembolik anlamdaki 
gücünü Kayseri ve Kayserilinin iktisadi hayatına her zaman yansıtmıştır. 
Erciyes sadece insanın kimliğini belirlemede değil, sosyal yapının ve 
hatta mekânsal oluşumun da kimliğini belirleyen bir özelliğe sahiptir.
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Melikgazi / Esenyurt’tan 
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Hacılar / Çarıktepe’den
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Hacılar / Çarıktepe’den
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Hörmetçi Sazlığı’ndan 
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Tekir Yaylası’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Melikgazi / Işık Meydanı’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan



31

Kocasinan / Barbaros Mahallesi’nden
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Tekir Yaylası’ndan
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Halil’in Yurdu’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Melikgazi / Organize Sanayi Bölgesi’nden
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Tekir Yaylası’ndan
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Hacılar / Sesli Dede Mezarı’ndan
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Hacılar / Çarıktepe’den
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İncesu / Develi Yolu’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Kartın-Müşker Yolu’ndan
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Hörmetçi Sazlığı / Hanyeri’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Çarıktepe’den
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Hacılar / Erciyes Yolu’ndan



52

Hacılar / Erciyes Yolu’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Erciyes / Çobanini Yaylası’ndan
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan
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Melikgazi / Esenyurt’tan
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Hacılar / Kızılören Yolu’ndan
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Melikgazi / Esenyurt’tan
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan
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DAĞ VE
İNSAN
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“Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar 
bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam 

yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan 
tamamıyla haberdardır.” Neml Suresi 88. ayet

“Andolsun ki, biz Davud’a tarafımızdan bir fazilet verdik. “Ey 
dağlar! Onunla beraber tesbih edin.” dedik ve bunu kuşlara da 

(emrettik) ve ona demiri yumuşattık.” Sebe Suresi 10. ayet
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E manetin dağlara ve insanlara teklif edilmesindeki ortak payda, aynı 
zamanda dağ ile insan arasında ortak varoluşsal bir durumdur 
da... Bunun içindir ki dağlar yalnızca günümüz modern insanının 

bunalan yanını ve sıkışan ruhunu arındırma yeri olarak değil, tarih 
boyunca peygamberinden velisine, mecnunundan delisine tüm farklı 
ve sıra dışı insanların sığınağı ve barınağı olmuştur. İçinde bulunduğu 
toplumsal yapıyı değiştirmek isteyen insanların dağa yönelmesi, dağda 
inzivaya çekilmesi, dağı bir soyutlama ve güç unsuru olarak değerlen-
dirmesi her bakımdan üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur.

Hz. Peygamber içinde yaşadığı toplumdan kendini soyutlamak için 
Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nı barınak ve sığınak yapar kendine. 
Onu hicretinde saklayan yine bir dağdaki mağaradır. Uhud savaşında 
kendini savunma imkânı veren dağa bakarak “Uhud bizi sever biz de 
Uhud’u” diyerek dağın insanî boyutuna işaret eder. Hz. Musa O’na 
“yakîn” olmak için Tur Dağı’na gider, Allah’ı görmeyi istediğinde 
Allah’ın dağı işaret ederek, “Şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse 
sen de beni görebilirsin” diye hitap eder ve O dağa tecelli ettiğinde, 
dağ, eşya ve hadiseler paramparça olur. Cenabı Hakkın Hz. Musa’ya 
insanın takati ile dağın takati arasında bir benzetmede bulunması ve 
tecelligâh olarak dağı seçmesi tesadüfi hadiseler değildir.

Dağ yalnızca hayata, eşya ve hadiselere olumlu açıdan bakanların sığı-
nağı ve barınağı değildir. Bir sel, yangın veya benzeri afet olduğunda 
insan dağa kaçmak ister. Nitekim Nuh Peygamber, tufan koptuğunda 
ve sular yükselmeye başladığında gemiye binmesi için oğluna yalva-
rır. Oğlu kendine ve dağlara güvenerek, dağların en uç noktalarına 
çıkabileceğini ve kendisini koruyacağını dolayısıyla yükselen suyun 
ve tufanın kendisine bir şey yapamayacağını söyler. Nuh ise oğlunun 
sonunu görürcesine “Bugün Allah’ın merhamet ettiğinden başkasını, 
Allah’ın bu azabından koruyacak kimse yoktur.” der ve bir süre sonra 
suların dağları yutuşunu ve oğlunun boğuluşunu görür.

Âdem ile Havva yeryüzüne indirildikten sonra yine bir dağda buluş-
muşlardır: Arafat... Bugün onların orada bulunmasının hatırasına 
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar Arafat Dağı’na çıkarlar ve 
Adem ile Havva’nın birbirlerine kavuştukları bu yerde temsilî anlamda 
bir an bile olsa dururlar; sanki geçmişlerine (cennete) giderler. Arafat 
Dağı etrafında oluşan duruş, dünyanın geçiciliğinin, dünya hayatının 
derin bir nefes ve duruş oluşunun da göstergesidir. Nuh’un gemisi tufan 
sonrasında Ararat / Cudi Dağı’na oturarak suların çekilmesini bekler 
ve adeta yeniden oluşun ve doğuşun başlangıcı yine bir dağda başlar.

Dağlar âşıkların meskenidir aynı zamanda. Mecnunluk sadece çölde 
bulunmak demek değildir. Dağlarda yıldızları tesbih tesbih dizebilmek 
ve sayabilmektir. Dağı, dağda zikretmeyen nasıl ulaşır maksuduna, 
muradına. Sabırdır dağlar. Bekleyiştir, teslimiyettir… Aşığın yüre-
ğini sadece dağlar ferahlatır. Kendi yüceliğini ve sıra dışılığını dağda 
bulan insan, bunun içindir ki kendini en yalnız hissettiği anda kenti 
ve insanları terk ederek dağlara gider. Kentte yalnızlık içinde boğulan 
insan, dağlarda “yalnızlık” içinde adeta bir coşkuyu yaşar. Dolayısıyla 
dağdaki insan kentteki gibi “tek başına” değildir. Çünkü dağların 
ıssızlığı, rüzgârları, pınarları ve çiçekleri şehrin ruhunu yitirmiş tek 
boyutlu insanlarından daha “var”dır ve daha kalabalıktır. Koklanma-
mış çiçeği bilmek için, yanaklara hiç vurmamış rüzgârları hissetmek 
için dağlara gitmek gerekir. Hakikat en iyi dağda hissedilir ve dağda 
haykırılır, kayıtsız şartsız ve engelsiz…

Yücelik duygusunu ancak dağda hissedebilir insan. Dağlar yücedir, 
dağlara giden insan da yücelir. Allah karşısındaki acziyet duygusu, 
nasıl kulluk ve teslimiyetle yücelik duygusuna dönüşürse, dağlarda 
ilk başlarda hissedilen acziyet bir süre sonra ulvi bir nefes gibi kuşatır 
insanı. Ve insan yücelik makamından yeniden geldiği yere, şehre, insan-
ların arasına döner. Dağda kendi kalan insan oradan yeniden dönerek 
insanları arındırmaya çalışır. Dağ arındırır, saflaştırır, berraklaştırır. 
Zaten arı ve saf olanı, berrak olanı muhafaza eder. Peygamberlerin, 
ermişlerin, dervişlerin, ortak davası budur. Hepsi de içinde yaşadığı 
toplumu yeniden inşa etmek için dağlara gider. Ve dağlardan gelirler 
yeniden… Dağlara giden ister peygamber olsun ister bir ermiş ister 
sıradan bir insan olsun onlara hep farklı bir gözle bakılır. Mecnun ya da 
meczup der insanların çoğunluğu onlar için. Peygamber için “Rabbine 
âşık oldu, mecnun oldu” diyenler aynı şeyi bugün modern dönemde 
dağ tutkunları için de söylerler. “Deli misin!!!” 

Dolayısıyla dağlar ile delilik ve mecnunluk arasında bir bağ kurmak 
tersinden bakıldığında kötü bir şey de değildir. Çünkü delilik derece-
sinde inanmadan ermek, inanmak ve bilmek imkânsızdır. Dağı fark 
eden insan bunun içindir ki sıra dışı ve farklıdır. Dağa giden insan 
Hakk’a giden insandır. Çünkü kendini haklı gördüğü için, içinde yaşa-
dığı toplumdan ayrı düşmüş bir bakıma Hakk’a sığınmıştır. “Ferman 
padişahın dağlar bizimdir” diyen ozanın kastettiği de budur aslında.

Kuran-ı Kerim’de yeryüzünü ayakta tutan direkler olarak nitelenen 
dağlar, kâinatın var olması ve ayakta durmasının sebebi olan insana 
benzer. Yine bir başka açıdan dağlar, canlılar gibi tesbih eden, zikreden, 
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secde eden, yürüyen bir varlıktır ve bu yanıyla yine insanı çağrıştırır. 
İşte o zaman neden teklif önce dağa yapılmıştır ayan beyan anlaşılır.

Dağda olmak fıtrata dönmek demektir. Emanetin insandan önce dağa 
teklif edilmesinin anlamı da budur. Dağın bilinci ve iradesi vardır, 
çağrısı vardır. İnsan dağa gittiğinde kendini daha insan, daha hür ve 
daha huzurlu hisseder. Yücelik Allah’tan başka genel anlamda dağlar 
için kullanılmıştır. Çünkü dağ müteal olanın tecelligahıdır. Bundan 
dolayıdır ki yüce ve kutsaldır. Dağlar insanların ana rahmidir. Kendini 
arayışta, kendine gelişte ve yeniden oluşta barınaktır insanoğlu için. 
Dağlarda dağlanmak hakikatte yeniden olmaktır. Kendine gelmek, 
kendini bulmaktır. Dağda dağı seyreden hakikatte kendini seyret-
mektedir. Dağda kaybolmak için gidenler yeniden doğuşun, ve’l ba’su 
ba’de’l mevt’in bilincinde olanlardır.

Eskiler hep dağlardadır. Masalların güzel insanları, destanların yiğit-
leri, türkülerin aşıkları, hikâyelerin güzel kadınları bugünkü zaman 
ve mekânda barınamadıkları ve bir anlam bulamadıkları için dağlara 
gitmişlerdir. Kendinde gurbeti yaşayan insanların, garipliğinin bitişini 
dağlardan beklemesi sıradan bir bekleyiş değildir. Çünkü o dağlardan, 
bir gün bir ermiş gelecek, bir gün bir kahraman dönecek, bir gün bir 
yâr kokusu hissedilecek, zamanı ve mekânı değiştirecektir. Modern 
dünyada yaşayan insan, dağdaki tecelliyi hissettiği ve dağların tesbi-
hini anladığı oranda hayata, zamana ve mekâna farklı bakacak, eşya 
ve hadiseleri farklı algılayacaktır. Gönlündeki dağı bilmeyen insanın 
dağları hissedebilmesi mümkün değildir. Çünkü dağ dosttur ve dostu 
çağırır. Ozanın dediği gibi “Dost elinden gel olmazsa varılmaz”… Öyleyse 
dağ dosttur ve insandır ve insan dost ve dağ…



67

Erciyes / Develi Yolu’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Develi / Sindelhöyük’ten
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Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan
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Kocasinan / Bayramhacı Yolu’ndan
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Talas / Ali Dağı’ndan
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Talas / Ali Dağı’ndan
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Tekir Yaylası’ndan



79

Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan



84

Yeşilhisar / Zengibar Kalesi’nden
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Öküz Çukuru Yaylası’ndan
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Tekir Yaylası’ndan
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Develi / Sultan Sazlığı’ndan
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Develi / Sultan Sazlığı’ndan
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Yeşilhisar / Sultan Sazlığı’ndan
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Yeşilhisar / Kovalı’dan
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İncesu / Tuzla’dan



93

Develi / Sindelhöyük’ten
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Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Develi / Yahyalı Yolu’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden



101

Hörmetçi Sazlığı’ndan



102

Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan



103

Hanyeri / İncesu Yolu’ndan
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İncesu / Develi Yolu’ndan
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Yeşilhisar / Sultan Sazlığı’ndan
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Develi / Soysallı’dan
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Develi / Soysallı’dan
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Develi / Sindelhöyük’ten
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan
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İncesu / Hamurcu Köyü’nden
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Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Develi / Sindelhöyük’ten
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Kocasinan /  Bayramhacı Yolu’ndan
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan



120

Hanyeri /  Kızılören Yolu’ndan



121

Yahyalı / Yerköy’den
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Hacılar’dan



123

Hörmetçi / Sazlığı Hanyeri’nden
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Hacılar / Beğendik Bağları’ndan
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Hacılar / Beğendik Bağları’ndan
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Hacılar / Sesli Yolu’ndan



127

Melikgazi / Işık Meydanı’ndan
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Yeşilhisar / Kavak Yolu’ndan
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Develi / Sindelhöyük’ten
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Yukarı Develi’den
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Yukarı Develi’den
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sütdonduran Yolu’ndan
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Yeşilhisar / Ovaçiftliği’nden
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Yeşilhisar / Ovaçiftliği’nden
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İncesu Yolu’ndan
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Şehir Mezarlığı’ndan
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Gesi Mezarlığı’ndan
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Yeşilhisar / Zengibar Mezarlığı’ndan
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Ürgüp / Hodul Dağı’ndan





TECELLİ VE
TEZAHÜR
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Ç ocukken köyümüzde Kartal Kayalıkları dediğimiz mevkiye çıkardık 
kan ter içinde. Çıktıktan sonra ise doğu ile güney arasındaki bölgeye 
bakar o heybetli beyazlığı görürdük. Benden yaşı biraz büyük olanlar 

“Erciyes dünyanın en büyük dağı onun için buradan böyle görünüyor, o 
kadar uzaktaki büyük olduğu için buralara kadar görünüyor” derlerdi. 
Ve ben o zaman dünyanın en büyük dağına bakmanın heyecanını Neşet 
Usta’nın türküsünü mırıldanarak yaşardım…

Erciyes’ten kar istersin
Dost bağından nar istersin
Gönül bilen yar istersin
Divane gönlüm

İlkokul öğretmenimiz herkes en çok sevdiği biri veya bir şey için bir 
dörtlük yazsın dediğinde en çok sevdiğimin Erciyes olduğunu anlamıştım. 
Çünkü şiirimi onun için yazmıştım. Gönlümdeki kelimeler onun için 
dökülmüştü. Gönlümdeki Erciyes sevgisi kelime olup akmaya başlamıştı 
ve ben bir dörtlük değil iki dörtlükten oluşan bir şiir yazmıştım…

Bağırsam sana duyulur mu sesim
Gönlümdeki dağ Erciyes Dağı
Çıksam zirvene yeter mi nefesim
Bahçemdeki bağ Erciyes Dağı

Gönlümün köşesindedir senin yerin
Eser yellerin buz gibi serin serin
Penceremden bakmakla gitmez hasretin
Erciyes Dağı, Erciyes Dağı

Çocukken yazdığım bu şiir, köyümde uzaktan gördüğüm Erciyes’in bir 
gün karşısında yaşayacağımı aklıma bile getirmezdi. Ben de her küçük 
çocuk gibi, ortaokul ve lisede her genç delikanlı gibi İstanbul hayali 
kuruyordum. Liseyi bitirdikten üniversite sınavına İstanbul’da girmiş, 
hatta sınavın sonucu belli olana kadar orada kalmış ve orada Erciyes 
Üniversitesini kazandığımı öğrenmiştim. Dağ gibi bir adamın yanınday-
dım o gün (Necip Fazıl). Beni Kayseri’ye, Erciyes’e, dağ gibi adamlara o 
göndermişti. Sanki sen git Erciyes’i bul o gerekeni yapar diyordu.

Kayseri’ye geldiğimde bir arkadaşımla beraber Erciyes’e en yakın 
mahalleden tutmuştuk bekâr evimizi. Okulda sınıfımızın en arkasında 
Erciyes’i gören bir yerde oturuyordum ve o gün bugündür Erciyes mi 
benim içimde ben mi Erciyes’te kayboldum bilmiyorum… Sönmüş bir 
yanardağ Erciyes ama ben onun eteğinde yaşadığım her gün sönmedi-
ğini, için için yandığını hissettim, gördüm, yaşadım. 

Erciyes’i gördükten sonra şu duyguyu hep yaşarsınız… Erciyes’ten uzak-
laştıkça onu ensenizde hemen arkanızda hissedersiniz. Siz uzaklaştıkça 

o size yaklaşır, yakınlaşır. Adeta gölge olur varlığı ve size güven verir. Siz 
ona yaklaştıkça ise o sürekli nazlı bir sevgili gibi sizden uzaklaşır. Yaklaş-
tıkça yakınlaştığınızı zannedersiniz ama kafanızı kaldırıp baktığınızda 
daha yolunuzun çok olduğunu Erciyes’e çıkmanın ona ulaşmanın o kadar 
da kolay olmadığını anlarsınız. Makam makam, mertebe mertebe sizi 
kendine çeker. Yorulduğunuz, nefes aldığınız her yer ona ulaşmada bir 
makamdır. Bir an yorulduğunuzu anlayıp dönmeyi düşündüğünüzü 
hissetse, güzelliğini öyle gösterir ki asla vazgeçemezsiniz. Onun kar 
sularından iki avuç içer, sonra buz gibi esen rüzgârından derin bir nefes 
alır sonra yeniden ona doğru yürümeye onu fethetmeye, belki de ona 
fethedilmeye gidersiniz…

Evimiz duldasındaydı ve benim her günüm binlerce kez onu görmekle 
geçiyordu ama yetmiyordu bu. Zirvesine çıkmak, eteğinde dolaşmak, 
eteğindeki dağlarda, vadilerde, yaylalarda dolaşmak istiyordum hep. 
Nitekim ilk tırmanışımı da Kayseri’ye geldiğimin ilk yılında yaptım. 
Ama anladım ki zirvesine çıkmakla anlaşılacak bir dağ değil Erciyes. 
Her bir tezahürünü anlamak gerekiyor. 

Erciyes’i tırmanıp zirve yapanlarla sohbetinizde iki tip insan görürsü-
nüz: Birincisi Erciyes’i fethettiğini, zirve yaptığını düşünüp kendine bir 
pay çıkaranlardır. İkincisi ise o zirvede Erciyes’te kaybolanlar, Erciyes’e 
teslim olanlardır. Erciyes’e teslim olarak ona yaklaşabilir, onun zirvesinde 
oturabilirsiniz. Yani siz de gönül ve ruh olarak Erciyes olmadan asla 
Erciyes’i tırmanamaz, onu anlayamazsınız… Aksi durumda sadece bir 
kayalıkta oturduğunuzu hissedersiniz… Nitekim Erciyes’e bir kez tırma-
nan, onun yüceliğini bir kez hisseden, kaybolma ve hiçlik duygusunu bir 
kez yaşayan her sene yeniden ona gitmek ister. Çünkü Erciyes çağırır…

Gönlündeki dağı bilmeyen, gönlündeki dağı tırmanamayan Erciyes’i 
hem bilemez hem de anlayamaz. O dağın anlamını bilen için Erciyes 
Gönül Dağı’dır zaten… Ne zaman uzak kalsanız heybetiyle çağırır sizi. 
Sizin sevdiğinizi hissettiğinde, sizden uzak kaldığında onun gönlü kar 
ağlar… Gönlüne kar yağar çünkü. Ona tırmanırken Ferhat boyutunda 
değilseniz ne siz Erciyes’i anlarsınız ne de Erciyes sizi bilir. Eğer Fer-
hat’sanız attığınız her adım sevgiliye ulaşmak için atılan bir kazmadır. 
Erciyes’in yüreğine kazma atmazsanız Şirin’in ne olduğunu da anlaya-
mazsınız… Erciyes’in sevgisi gücünde ve heybetinde saklı… Heybetinde 
bir muamma var insanı çeken. Onlarca Ferhat olmak gerek eli kazmalı 
ve yüzlerce Mecnun olmak gerek eteğinde dolaşan… 

Kim bilir belki de bunun içindir ki ne tarafından bakarsanız ayrı bir 
yüzünü gösterir size. Demirkazık ve Hasan Dağı tarafından baktığınızda 
bir kartalı andırır. Turasan Türbesi’nden baktığınızda göğe kalkmış bir 
şehadet parmağı gibidir… Erkilet Bağları’ndan baktığınızda ise omuz 
omuza vermiş birbirine yaslanmış iki sevgiliyi görürsünüz. Toroslardan, 
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Berçin Yaylası’ndan baktığınızda evlatlarına kollarını açmış bir anadır 
Erciyes… Ve Erciyes’i biliyorsanız ona yakılmış türküleri, bozlakları da 
bilir söylemeye başlarsınız…

Nice göreydim seni Everek Dağı
Yüreğimde de bir incecik sızı var
Ah ile geçirdim ömrümün çağı
Şu alnımda ne bitmedik yazı var
Çoğu gitti şu ömrümün azı var

Dağlara türküler boşuna söylenmez. Çünkü yalnız insanın sığınağı, 
barınağıdır dağlar. Yârinden sevgi bulamayan sinesini soğutmak için 
ona gider, ona ağlar, ona dert yanar. Çünkü dağlar da sevdalı adam gibi 
karanlıkta ve yalnız ağlar… Erciyes bilir sevdayı… Bundan dolayıdır ki 
sevdalı bulutlar hiç ayrılmaz başından… Türküler hiç eksik olmaz zir-
velerinden… Onun fotoğrafını çekerken eğer bu yüzünü göremezseniz 
size asla gerçek yüzünü göstermez… Ondan neyi isteyeceğinizi bilerek 
ona bakarsanız istediğinizi alırsınız…

Erciyes’i anlamak gerek. Onu anlamak için de çiçeklerini koklamak, 
suyundan içmek, rüzgarına saçlarını ve yanaklarını vermek, kelebekle-
riyle kanat çırpmak gerek… Belki de onu anladığınızda niçin yüzyıllardır 
için için yandığını ve sonra birdenbire söndüğünü anlarsınız. Eteğinde 
alın teri döken köylünün halini bilmeden, onun duygularını güden 
bir çoban olmadan anlamak mümkün değil Erciyes’i. Çünkü başaklar 
eteğine tutunur, çiçekler eteklerinde anlam bulur. Ondan gelmese bir 
nefha ne başak başak olur ne çiçek çiçek!.. Rüzgâr onun kokusunu 
getirir, bulutlar ona sevdalanır. O özlenir zamanı ve mekânı bilinmez 
gece ve gündüzlerde. Şiirler ona yazılır, kelimeler onun patikalarında 
cümleleşir. Vadilerindeki pınarlarla yarışır türküler. Erciyes, Kaf Dağı’dır 
destanlara, yanık hikâyelere. O gönüldeki dağdır gönül gözü olana ve 
gönlüyle bakabilene… Tecelli ve Tezahür onunla bilinir…
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İncesu / Evliya Tepesi
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Yılanlı Dağı
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Lifos (Barut) Dağı
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Sütdonduran ve Kefeli
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Develi / Gereme Kartın
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Erciyes / Develi Yolu
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Erciyes’ten Hasan Dağı
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Develi / Gereme
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Müşker Yaylası
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Talas / Ardıç Köyü
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Talas / Endürlük
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Talas / Endürlük
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Develi / Gereme



167

Tomarza Yolu
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Develi / Gereme Harabeleri
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Hacılar / Sakar Bağları
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Hörmetçi Sazlığı Yılkı Atları
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Hörmetçi Sazlığı Yılkı Atları
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Hacılar / Sesli Düzlüğü



174

Kıranardı / Alaçayır
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası
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Yeşilhisar / Kovalı



177

İncesu / Şeyh Şaban



178

Develi / Sindelhöyük



179

Hacılar / Baktır’ın Çukuru



180

Hacılar / Çarıktepe



181

Talas / Ali Dağı
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Erciyes / Öküz Çukuru Şelalesi
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Erciyes / Develi Yolu



185

Sarı Göl
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Develi / Soysallı
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Develi / Soysallı
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Develi / Sindelhöyük
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Develi / Sindelhöyük



192

Yeşilhisar / Kovalı Barajı
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İncesu / Şeyh Şaban Yolu
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GÖNLÜMDEKİ
DAĞ
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Neşet Ertaş’ın

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca 
Akar can özümden sel gizli gizli 
Bir tenhada can cananı bulunca 
Sinemi yaralar dil gizli gizli 

türküsünü dinlediğimde, çocuk muhayyilesi ile evimizin dışına çıkar 
önce Annaç Yolu’na, sonra Yavşanlık mevkiine bakar o dağı arardım. 
Çünkü rahmetli babam bu türküyü dinledikten sonra uzaklara bakardı. 
Sonra Çiçekdağı’nın İbikli köyünün Kartal Kayalıkları tepesinde ve 
Demirli’nin düzlüğünde uzakta bembeyaz bir nur gibi gördüğümde 
anlamıştım gönül dağını. O Erciyes olmalıydı. Çünkü ondan yücesi, 
uzağı, yakını yoktu.

Çocukluğumda “O Dağ”dı Erciyes benim için… “Uzaktaki Dağ”dı… 
Dedemin Peygamberimizin savaşlarını anlattığı hikâyelerdeki Uhud 
Dağı’ydı o. Neşet Ertaş’ın türküsünü dinlerken “Gönül Dağı”, Dadaloğ-
lu’nun feryadındaki “Bizim Dağlar”, masallardaki “Kaf Dağı”... Hepsi 
Erciyes’ti... Erciyes hepsindeydi… Hızır’ın sığdığı yerdi, erenlerin 
ve dervişlerin inzivaya çekildiği mekân… İnsana uzaklıktı ve Allah’a 
yakınlıktı. Saflık ve berraklıktı. 

Biliyordum ki Erciyes yalnızca bir “dağ” değildi… Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde Erciyes’i anlatırken belirttiği “Ricalu’l Gayb” 
makamıydı Erciyes... Arafat Dağı’ndan, Tur Dağı’ndan, Nur Dağı’ndan 
esintiler vardı... Erciyes bir dağdan öte, bir mana, bir ruhtu; anlayana 
ve idrak edene... 

Dağlar… Yeryüzünün direkleri... Gözleri... Hatta yüzleri… Öyleyse 
Erciyes de benim gözüm, benim yüzüm, benim ruhumdu… Çünkü 
bana görünen bir mekânın ötesindeydi. Ne bir kaya parçası, ne beşerî 
bir yükseklik, ne de sığlık… Geleneğin dilini bilmeyen, onun gözüyle 
görmeyen elbette anlamayabilir bu söylediklerimi. Hatta saçma sapan 
ve anlamsız gelir. Öyleyse bizim derdimiz ehliyle… 

Bir dağın insanı sevebileceğini, onun bir gönlü ve yüreği olduğunu, 
bir ruh ve mana taşıdığını Peygamberimizin Uhud Dağı için söylediği 
“Uhud bizi sever biz de Uhud’u severiz” hadisini işittiğimde anlamıştım. 
Dağların insandan önce emanete muhatap olduğunu duyduğumda ise, 
varlık-yokluk, canlı-cansız vb. kavramların içi boşalmış adeta yeniden 
dolmuştu... Varlığı idrak ettiğini, bilgiyi bildiğini, zamanı ve mekânı 
anladığını iddia eden insanın dağları, bulutları, gök kubbeyi, toprağı, 
suyu anlayıp anlamadığına bakın!... Tecelli ve tezahürü, isim ve sıfatları 

varlıkla irtibatı ile bilmek gerek… Varlığı gözüyle değil gönlüyle hatta 
varlığıyla müşahede etmeyen göremez ve anlayamaz çünkü. Artık 
biliyordum ve emindim ki hiçbir dağ yalnızca “dağ” değildi... Dağ; 
sığınılan, konuşulan, sohbet edilen, varılan, erilen, gidilen, bilinen, 
sevilen bir yerdi... 

Dağ tevhitti, vahdetti... Dağ bilinci olmayan ve dağı bilinçle anlamayan 
“Bir” ve “Biz” olmayı anlayamazdı... Eşya ve hadiselere bir bütün olarak 
bakmak, aidiyet duygusunu yitirmemek, varlığı idrak edebilmek, 
hakikate giden yolu yürüyebilmek dağı bilmekle ilgiliydi. Dağlanmak 
dediğimiz şey aslında kemal duygusuyla ilgili, olmakla ilgili bir şeydi. 
Ölmek olmak değil miydi bu yolda?... Bulmak bilmek değil miydi?.. 
Dolayısıyla dağlanmak bir oluştu, bir bütünleşmeydi. Aidiyette tek-
rardı… Dağ gibi insan, dağlaşan insandı... Bunun içindir ki her insan 
dağlanamaz ve her insan dağlaşamazdı... 

Evliya Çelebi’nin Ricalu’l Gayb’ın toplanma yeri olarak tanımladığı Erciyes’i 
bir de bu pencereden bilmek gerek. İnsan dağda buluşur, dağda erer, 
dağda bilir ve dağda olur. Peygamberler ve velilerin dağlarla birliği ve 
muhabbeti bundandır. Dağ bir makamdır. Dağ bir tecelligahtır. Her şey 
O’nun bir tecellisiyken ve O’nunla tezahür ederken, O özel olarak dağa 
emaneti teklif eder ve dağa tecelli eder. Seçtiği insanları dağa çağırır. 
Öyleyse tecellinin “en” ve “yakîn” olduğu yerdir dağ. Tecellinin Nur 
olduğu yerdir. Tur’u nurlandıran Hira’yı içinde taşıyanı nurlandırmaz 
mı? Dağı yapmaz mı? Sevr’i yapıp saklamaz mı? Uhud’ta kucağını açıp 
korumaz mı? Arafat’ta beklemez mi, bekletmez mi? 

Bugün insanı beşerî gözün gördüğüyle sınırlayan, onu et ve kemik 
olarak gören bir zihniyet, dağı da taş, kaya ve toprak olarak görür. 
Zâhiri hakikatiyle bilmez ki bâtını idrak edebilsin... Ruhunu bilmeyen 
bir insanın dağı bilmesini bekleyemezsiniz. Özünü anlamaktan aciz 
hatta onu inkâra memur bir insan neyi anlayabilir ki? Nasıl ki bir veli 
bir peygamberin kokusunu taşırsa, önceki velilerin ruhunu yansıtırsa, 
Erciyes’e baktığınızda Tur Dağı’ndaki nuru, Hıra’yı içinde saklayan 
nuru, Sevr’i, Uhud’u, Arafat’ı göremiyorsanız aidiyet duygunuzla ve 
mana boyutunuzla ilgili bir sorununuz var demektir. Erciyes’te bir 
Nur göremiyorsanız, Erciyes’i bir Hıra, bir Sevr, bir Uhud yapamıyor-
sanız, Erciyes’te olamıyor ve bekleyemiyorsanız bir kopuş ve bozuluş 
halindesiniz demektir. Diğer deyişle ne hayata dair bir kaygınız ne de 
öte dünyaya dair bir çileniz var demektir. 

Öyleyse her dağ gibi Erciyes de bir Medine tasavvurudur... Bir hicret 
bilincidir... Bir hayat ve medeniyet sancısıdır... Bir bakış, bir görüş, bir 
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okuyuştur... Oysa modern tasavvurda dağ bir düşman, bir soğukluk, bir 
uzaklık, bir bedavet, bir ilkellik ve bir vahşettir!!! Kuşatılması gereken, 
boyun eğdirilmesi zorunlu, ehlileştirilmesi elzem bir mekândır... Dağ 
sadece taş ve kaya… Gerçi taş ve kayanın işaretini, sembolünü bilen 
için taş ve kaya da derinlik taşır. Lakin suret manaya “galip” modern 
dönemde. Geçici kalıcı olana “üstün”!.. 

Erciyes’i anlamadan Medine’yi oluşturamazsanız, Medine’yi oluştura-
madığınız gibi Erciyes’i de yok edersiniz... Dağ tüketir mi, tüketilir mi? 
Anlayamazsanız elbette tükenir ve tüketilir. Dağ Medine’nin ruhudur. 
Dağ şehirlerin kalbi, kıblesi, sırtını dayadığı anası, umutlandığı yâri, 
beklediği babasıdır. Bugün ruhunu kaybetmiş kent, dağı, dağları da 
yok ediyor. Dağın ruhu olduğunu bilmiyor. Dağı kendine benzetiyor. 
Dağın manasını tüketiyor. Çünkü her şeyin metalaştığı bir dönemde 
dağ da tüketilir, dağ da buharlaşır. Dağda ermek ve dağda erimek 
yerine insanlar artık dağı eritmeye çalışıyor. Tabiata hâkim olma ve 
hükmetme duygusu onu tüketmeyi beraberinde getiriyor. Ve dağ 
ağlıyor. Kimi zaman boran ve tipi, dağın kar ağlamasıdır ama kimse 
farkına varmaz bunun. Kimi zaman dağdan gelen sel bir uyarıdır, 
kara bulutlar bir çırpınıştır. Ancak insan suretle öyle şaşkın ki suretin 
ötesinde bir şey göremiyor. 

Yüreğine ve gönlüne Yaradan’ını sığdıran insan, modernleştikçe, 
bireyselleştikçe, rasyonelleştikçe zamana, mekâna ve dağlara sığmıyor. 
Mekanı yok etme, dağları yok etmeyle başlıyor. Bunun içindir ki her 
şeyi tahrip ediyor. Oysa dağda insan kendini seyreder; kendini, geç-
mişini ve hatta geleceğini… Sırat da bu yarın, uçurumun üstünde bir 
bakıma bir dağda kurulur. Öyleyse hem kıyamettir dağ hem hayattır. 
Havva Arafat’ta Adem’ bekledi. Adem dağa yükseldi, kadına yükseldi, 
kadınla yükseldi. Ve hayat oldu. Âdem dağda buldu onu, aradı, tırmandı, 
yükseldi, buldu, yüceldi. Kadın dağdı, kadın yardı. Uçurumları vardı 
kadının, yarları vardı. Ve her kadın aslında Havva’nın şahsında bir dağ, 
bir uçurum, bir yardı-yârdi... 

Dağlar… Âlemin kalbi ve gönlü… Tıpkı Erciyes’in Anadolu’nun kalbi 
ve gönlü olduğu gibi… Nasıl ki insan kalbini ve gönlünü idrak ede-
mediğinde eksikse, dağları idrak edemediğinde de eksiktir. Öyleyse 
Erciyes’i idrak edememek insan için eksikliktir. Dağ bilmekle ilgili... 
Dağ ermekle ilgili... Bilen erer... Eren bilir... Erenin bilmesi zorunlu-
dur, fıtridir... Ve dağ belki de sırf bu dünya bağlamında birliği, bilinci 
ve özgürlüğü temsil edendir. Dağlarda bir olma, dağ ile bir olma, 
dağlanma ve dağlaşma, Allah nezdinde kendini yok edip mutlak bir-

liği idrak etmeye benzer. Dağda olmanın bilinci veya dağ ile olmanın 
bilinci ise varoluşunu idraktir. Bunun tabii sonucu tüm bağlardan 
ve bağlantılardan kurtularak, tüm ayak bağlarından, geçici ve ârızî 
olandan soyutlanarak kendini mutlak anlamda özgürlüğün eşiğinde 
bulmaktır. Öyleyse dağ özgürdür…

Dağın dili ve kulağı vardır. Dağ konuşur ve dinler. Çoban İni mevki-
inde koyunlarını otlatan Ali Emmi’ye “Bu sessizlikte, bu ıssızlıkta, bu 
yalnızlıkta sıkılmıyor musunuz, usanmıyor musunuz, bunalmıyor 
musunuz, nasıl vakit geçiriyorsunuz” dediğimde, asasına yaslanarak; 
“Dağınan konuşmaya alışan sıkılmaz” dedi ve devam etti: “Dağı, rüz-
gârı, suyun sesini, pınarların türküsünü dinleriz, çiçeklerin kokusuyla 
sohbet ederiz, kuşların sesine eşlik ederiz, koyunlarımızın melemesine 
katılırız, karışırız ve sıkılmayız. Biz dağınan dağ da bizinen konuşur” 
dediğinde ise gözlerindeki ışıltı tarif edilemez türdendi. Hep dağ don-
durmaz ya adamı, bazen Ağustos sıcağında dağda dağlaşan bir adam 
sizi iliklerinize kadar dondurur. Dağ ile sohbet etmeyi bilen, rüzgârın, 
suyun ve çiçeklerin dilini anlayan birisi için yalnızlık mümkün mü? 
Aslında şehirde kendini “kalabalıklaşarak ve çoklaşarak” yok eden 
insan, dağda “yalnızlaşarak ve azlaşarak” çoğalıyor. Çokluk o kadar az 
ki ve azlık o kadar çok ki... 

Bu anlamda dağı olan şehirler diğerlerine göre şanslıdır. Ya da yaratılış 
itibari ile onlara bir görev yüklenmiştir. Şehrin amacı da bu görevi 
idrak etmek olmalıdır. Erciyes modern anlamda kayak, gezi, piknik 
yapmak v.b. sosyal faaliyetlerin ötesinde bir gücü taşır içinde. Zaten 
şehirde yaşayan insan bunu fark ettiğinde Erciyes’te dinlenirken de, 
onu seyredip çayını yudumlarken de, onun bir vadisinde veya düzlü-
ğünde yürürken de mana boyutunu fark edecektir. Mesele hakikati 
çoklu tecellisinden teke indirgemekle başlıyor. Tek boyutlu yaşama 
ve idrak, bugünkü insanın en amansız hastalığı… 

İnsan, Allah ile âlem arasındaki berzah... Dağlar da insan ile Allah 
arasındaki berzah... Dağda yücelici ve yüceltici bir şey var... Beni, 
benliği yok edemeyen, Hakkı ve hakikati anlayamaz. Dağ bu âlemde 
ben’i yok eder. Canı içinde bir can olduğunu bilen ve kendinin de bir 
can içinde olduğunu bilen anlar bunu. Dolayısıyla dağ, bir’dir, birliktir, 
bir-leşmektir... Dağların sıfatının ululuk olması tesadüf müdür? Asla!!! 

Dağı bilenin kendini bilmesi, dağı bulanın kendini bulması; tıpkı Hak’ta 
kendini bilmek ve bulmak gibidir. Tıpkı sevgilide kendini bulmak ve 
bilmek gibi... Dağ vuslattır öyleyse... Çünkü dağ dağa kavuşmaz ama 
dağa kavuşulur, dağ kavuşturur... Dağın zirvesine çıkmak bir tevhid, 
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birlik halidir. Vuslatın en üst noktası... Dağı aşmak ise ona hükmetmek 
değil, onu idrak etmek onu kendinde bilip kendini onunla bilmektir... 

Sûfilere göre Allah kendini âlemde seyreder. Âlem aynadır. Sevenin 
sevgilide kendini seyretmesi… Sevilen seveni perdesiz müşahede 
edemeyeceğine göre, sevilen ise kendini ancak dağlarda seyredebilir. 
Sevenin tecelli ve tezahür makamında... Bundandır ki insan dağda 
her şeyden soyut, sırf kendini görür, kendini bilir, kendini seyreder. 
Bir şehir kendini dağda, dağ da kendini şehirde seyreder. Öyleyse 
Erciyes’in Kayseri için hatta Anadolu için anlamı burada yatar. Erci-
yes’i seyretmeyen Kayseri, hatta Anadolu, kendinin farkında değildir.

Her şeyi birleyen âşık, birleştiren aşktır... İnsan âşık, dağ aşktır... Tecelli 
merkezidir... Dağ aşktır çünkü bir-leştirir… Rahmetli Muharrem Ertaş’a 
“Şu dağlar ulu dağlar, gölgesi koyu dağlar” türküsünü çığırdıktan sonra 
sormuştum: Buradaki ulu dağ hangisidir diye. “Ulu dağ Erciyes’tir” 
demişti Karacaoğlan’ı çağrıştırarak. Nitekim kara sevdanın yanık 
gönülü Karacaoğlan da Erciyes’i dağların ulusu ve piri olarak niteler:

“Karacaoğlan bitirdim çağı 
“O yüce Binboğa, Bolkar’ın dağı 
Soğanlı yücesi, koca Beydağı 
Erciyes ulumuz, pîrin var dağlar…”

Dadaloğlu durur mu?

Çıktım yücesine seyran eyledim 
Cebel önü çayır çimen görünür 
Çifte bedestenli koca Kayseri 
Erciyes karşında yaman görünür

İşte dağ ve Erciyes budur. Bir dağ bir şehrin türküsünde, şiirinde, 
öyküsünde, destanında, pratik hayatında, muhayyilesinde varsa, şai-
rinde, ozanında, sanatçısında bir nazarsa, o şehir bir anlama sahiptir. 
İnsanı ile bütünleşiyorsa hem dağın kendisi hem de insan varoluşsal 
bir aidiyet içerisinde olur. Eğer insan ve şehir bu boyutta olmazsa 
dağ sessizleşir ve beklemeye başlar. Dağın ve şehrin bekleyişi bir ruh 
bekleyişidir. Çünkü şehir dağın, dağ da şehrin bedeni ve ruhudur. 
Kimi zaman dağ şehre beden olur kimi zaman ruh. Aynı biçimde şehir 
de dağa beden olduğu gibi ruh da olur. Öyleyse Erciyes’e bakarken, 
Erciyes’i fotoğraflarken, Erciyes’i gezerken, Erciyes’in suyunu içerken, 
rüzgârına yüzünü verirken sadece bir suretin içinde olmadığımızı, 
aynı zamanda bir ruhun içinde olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. 
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Melikgazi / Bürüngüz’den
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Tomarza Yolu’ndan



202

Tomarza /  Cebir Yolu’ndan
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Tomarza / Develi Yolu’ndan
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Tomarza Yolu’ndan
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Erciyes / Develi Yolu’ndan
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Develi / Gereme’den
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Develi / Gereme’den
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Develi / Gereme’den
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Develi / Gereme’den
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Develi / Gereme’den
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Develi / Gereme’den
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Develi / Sindelhöyük Yolu’ndan
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Develi / Kulpak’tan
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Develi / Zile’den
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Develi / Sindelhöyük’ten
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Develi / Sindelhöyük’ten
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Yeşilhisar / Ovaçiftliği’nden
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Yeşilhisar / Ovaçiftliği’nden



221

Yeşilhisar / Ovaçiftliği’nden
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Yeşilhisar / Ovaçiftliği’nden
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Develi / Yahyalı Yolu’ndan
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Develi / Yahyalı Yolu’ndan
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Yahyalı / Ağcaşar Baraj Gölü’nden
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Yahyalı / Ağcaşar Baraj Gölü’nden
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Develi / Yahyalı Yolu’ndan
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Develi / Yahyalı Yolu’ndan
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Yeşilhisar / Kovalı Baraj Gölü’nden
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Tekir Yaylası’ndan
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Yeşilhisar / Kovalı’dan
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Yeşilhisar/ Çamardı Yolu’ndan
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Yeşilhisar / Akköy Barajı’ndan
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Yeşilhisar / Çamardı Yolu’ndan
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Yeşilhisar / Yahyalı Yolu’ndan
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İncesu / Yeşilhisar Yolu’ndan
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İncesu / Yeşilhisar Yolu’ndan
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İncesu / Tekke Dağı’ndan
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İncesu / Yeşilhisar Yolu’ndan
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İncesu / Yeşilhisar Yolu’ndan
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İncesu Barajı Göleti’nden
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Kocasinan / Bayramhacı Baraj Gölü’nden
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İncesu / Yeşilhisar Yolu’ndan
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İncesu / Yeşilhisar Yolu’ndan
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Talas / Ali Dağı’ndan
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İncesu / Kızılören Yolu’ndan
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Kocasinan / Bayramhacı Yolu’ndan
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Kızılırmak’tan  (Yamula mevkii)



252



253

Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Hörmetçi Sazlığı’ndan
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan
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Hacılar / Sütdonduran Yaylası’ndan
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Felahiye / Erkilet Yolu’ndan
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Müşker Yaylası’ndan
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Sesli Düzlüğü’nden
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Hacılar / Beğendik Bağları’ndan
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Hacılar / Kızıltepe’den
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Hacılar / Çarıktepe’den
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Hacılar / Çarıktepe’den
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Hacılar / Erciyes Yolu’ndan
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Hacılar / Çarıktepe’den
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Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan
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Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan
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Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan
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Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan
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Yeşilhisar / Kavak Sırtları’ndan
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Ürgüp / Peribacaları’ndan
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Göreme’den
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Göreme’den
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Ortahisar’dan
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Yeşilhisar / Ürgüp Yolu’ndan
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Yeşilhisar / Ürgüp Yolu’ndan
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Yeşilhisar / Ürgüp Yolu’ndan
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Kocasinan / Erkilet Bağları’ndan
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Kocasinan / Erkilet’ten
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Kocasinan / Erkilet’ten
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Havadan
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Havadan
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Havadan




