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Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ÖNSÖZ

K

ayseri, beşbin yıla yakın tarihi geçmişi ve
dünya medeniyet tarihine sunduğu, Asur,
Hitit, Kapodokya, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerine ait yüzlerce tarihi eserleri ile Anadolu coğrafyasının önemli kavşak
noktalarından biridir. Kayseri’nin ilk kurulduğu mekan olan Kultepe Kaniş/Karum’u göz
ardı ederek Anadolu tarihini yazabilmek mümkün değildir.
Şehrimizin sahip olduğu bu birikimi, günümüze değin nasıl taşıdığımız, gerekli ve yeterli
özeni gösterip gösteremediğimiz; tarihi değerlerimizle övündüğümüz kadar, onların yaşatılması noktasında bugüne kadar neler yaptığımız
gibi öz eleştiri kapısını aralayan soruları sormamız elbette meşrudur.
Geldiğimiz nokta itibariyle hayıflanma, günah çıkarma, dövünme aşamasını geçmiş bulunmaktayız. Artık tarihi ve kültürel değerlerimizi, çağdaş standartlar seviyesinde ele alıp, gereken gayreti
göstermek vaktidir; Bu tarihi ve kültürel değerlerimiz ister taşınmaz olsun ister taşınır olsun; ister
somut miras olsun, ister somut olmayan miras olsun fark etmiyor. Bu, şehrimize, tarihimize ve
geleceğimize karşı ihmal edemeyeceğimiz, başkasına ihale edemeyeceğimiz bir sorumluluktur. Bu
sorumluluğu taşımak ve yaygınlaştırarak bu konuda bir duyarlılık halesi oluşturmak, bir insan için,
bir kurum için gururla övünülebilecek, en kıymetli miras olacaktır.
İşte bu bilinçten hareketle Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimize ait Taşınmaz Kütür
Varlıkları’nın envanterini çıkarmayı; kaçınamayacağı, başkasına devredemeyeceği zevkli bir görev bildi.
Çalışmayı gerçekleştiren ve şehrimize ait kültür varlıklarını toplu olarak, titiz bir çalışma ile
bize sunan değerli hocalarıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilir; şehrimiz ve ülkemiz adına daha nice faydalı eserleri kazandıracaklarına olan inancımı ifade etmek isterim.

Av. Mehmet ÖZHASEKİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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SUNUŞ

B

u envanter çalışmasına, Türkiye Tarihi Kentler Birliği başkanlığını yapan Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin isteği üzerine 2006 yılı Haziran ayında başlanmıştır. Belediye tarafından
ilk etapta Büyükşehir hinterlandında yer alan kültür varlıklarının tespiti ve bu çalışmanın 2006
yılı Ekim ayı sonunda teslimi istenmiştir. Çalışmanın belirlenen tarihte tesliminden sonra ilçe,
belde ve köyleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi istenmiş ve nihayet Kayseri’nin tüm
ilçe ve beldelerini kapsayan bu çalışma 2007 yılının Eylülünde belediyeye teslim edilmiştir.
Çalışmamızda Kayseri Müze Müdürlüğü, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü envanter kayıtlarından yararlanılmıştır. Ancak arazi çalışmalarında
henüz tespit ve tescili yapılmamış eserler olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, pek çoğunun
sahiplerinin Kayseri’de olmamasından dolayı kapalı olmaları ve açık olanların da mahremiyet
endişesiyle içine girilememesi nedeniyle evler ele alınmamıştır. Ayrıca yöreye özgü bir mimari
birim olan güvercinlikler de çalışma kapsamına alınmamıştır. Ev ve güvercinlikler dışında tüm
kültür varlıklarının belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada toplam 439 eser incelenmiştir. Bunların
129 tanesini cami ve mescitler, 111’ini çeşmeler, 45’ini türbeler, 36’sını kiliseler, 27’sini medrese
ve okullar, 21’ini hamamlar, 13’ünü arkeolojik sit alanları ve kaya anıtları, Roma anıtları, 10’unu
kütüphane, hastane, hükümet konağı, jandarma binası, saat kulesi gibi sivil yapılar, 8’ini han
ve kervansaraylar, 9’unu köprüler, 6’sını tekke ve zaviyeler, 6’sını seten ve bezirhaneler, 5’ini
bedesten, arasta gibi ticari yapılar, 4’ünü köşk ve saraylar, 4’ünü sarnıçlar, 2’sini su kemerleri,
2’sini namazgah ve 1 tanesini de kuyu oluşturmaktadır. Her eser tanıtılırken ana hatları ile yeri,
tarihi, plan ve mimari özellikleri, malzeme ve teknik, süsleme, kitabe, tarihlendirme ve kaynakça
gibi alt başlıklar altında değerlendirmeye gidilmiştir. Çok sayıda fotoğraf çekilmesine rağmen
kitabın hacmine göre eseri tanıtacak kadar fotoğrafa yer verilmiştir. Kitaptaki fotoğrafların tamamı
Celil Arslan tarafından çekilmiştir. Kitaptaki yapılar Büyükşehir hinterlandına giren merkezlerden
çevre ilçe ve beldelere doğru ele alınmıştır. Kronolojik bir yapı içinde Türk döneminden önceki
eserler (kaya anıtları, sit bölgeleri, surlar, mezar yapıları vs), Türk döneminde yapılanlar ise cami ve
mescitler, medreseler-okullar, türbeler, zaviye-tekkeler, hamamlar, çeşmeler, köprüler, su kemerleri,
saraylar-köşkler, ticaret yapıları, sivil yapılar, kiliseler olarak gruplanarak ele alınmıştır.
Bu çalışma içinde Develi ilçe merkezindeki yapılar Araştırma Görevlisi Sultan Topçu tarafından
yazılmıştır. Develi ilçe merkezinin dışında kalan kültür varlıklarından sit alanları, kale, sur ve kaya
anıtları, cami ve mescitler, hamamlar, zaviye ve tekkeler, han ve kervansaraylar, köprüler, sarnıçlar,
su kemerleri, kuyu ve namazgahlar Yrd.Doç.Dr. Celil Arslan tarafından yazılmıştır. Medrese ve
okul yapıları, türbeler, kiliseler, çeşmeler, köşk ve saraylar, bedesten ve ticari yapılar, kütüphane,
hükümet konağı, hastane gibi sivil yapılar, seten ve bezirhane yapıları Doç.Dr.Yıldıray Özbek
tarafından yazılmıştır.
Eserin hazırlanması esnasında Kayseri’deki kültür varlıklarına, özellikle mimari eserlere
ilişkin olarak Prof.Dr.Mustafa Denktaş, Prof.İlhan Özkeçeci, Prof.Dr.Alev Çakmakoğlu, Prof.
Dr.Hakkı Önkal, Prof.Dr.Kerim Türkmen, Doç.Dr.Osman Eravşar, Yrd.Doç.Dr. Saim Cirtil,
Yrd.Doç.Dr.Nilay Karakaya, Dr.Şeyda Güngör Açıkgöz, Nazım Şanlı ve Mehmet Çayırdağ’ın
çalışmalarından yararlanılmıştır. Bu kadar çok sayıda kültür varlığının kısa sürede hazırlanması
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esnasında yararlanıp ta kaynakça kısmında gösterilmemiş yayınlarda hiçbir art niyetimizin
olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Sonunda kaynak belirtilmemiş eserlerin ilk defa
yayınlandığını, ancak bu çalışmada ortaya konulan kültür varlıklarının büyük çoğunluğunun
yayınlanmış olduğunu da belirtebiliriz.
Şüphesiz tüm eserleri belgelediğimiz iddiasında değiliz. Ancak tespit ettiğimiz eserlerin %
90’ının Kayseri’nin Türk hakimiyetine girmesinden sonra inşa edilmiş olduğu sonucunu ortaya
koyabiliriz.
Bu çalışmayla tespit edilen eserlerin çeşitli sebeplerle yapılış amaçlarına uygun olarak
kullanılmadıkları, onarıma muhtaç oldukları ve bazılarının da kazılar yapılıp restitüsyon projeleri
hazırlanarak onarılmaları gerektiğini belirtebiliriz. Örneğin teknolojik ve sosyal gelişmelerden
dolayı kullanılmayıp harap olmaya yüz tutan çeşme ve hamamlar, özel mülkiyette olduğu için besi
ahırı olarak kullanılan hamamlar, cami olarak kullanılan birkaçı dışında işlevselleştirilememiş ve
define arayıcılarının tahribine uğramış onlarca kilise, göçle nüfusu azalan köy ve beldelerdeki
harap mescitler, yapılacak kazılarla gerçek plânları ortaya çıkarılarak ayağa kaldırılması gereken
Keykubadiye Sarayı, Hoca Hasan Medresesi, Kızılköşk, Cırgalan Hanı, İspile Hanı (Başakpınar)
gibi yapılar, barındırdıkları dinî mimari dışında konut, bezirhane, seten gibi yapılarla kentsel
ölçekte sit alanı olarak korunması gerekli Germir, Tavlusun, Taşhan, Büyük Bürüngüz gibi köy,
mahalle ve beldeler dikkatimizi çekmiştir. Yukarıda belirtilen manzaraların pozitif bir görünüme
kavuşması için gerekli olan bilgi ve mali birikimin Kayseri’de yeterince var olduğuna inanmaktayız.
Bu tespitin ardından vakit kaybetmeden onarıma ve ayağa kaldırılmaya muhtaç yapıların bir an
önce orijinal görünümlerine kavuşturulması en büyük dileğimizdir. Bu çalışmanın yanı sıra Türk
dönemi etnografik malzemelerin belgelenmesi, envanterinin çıkarılması yararlı olacaktır. Kayseri
kültür envanteri verileri için bir veritabanı hazırlanmalı ve toplanan verilere dijital ortamda kolayca
erişilebilme imkânı sağlanmalıdır.
Bu çalışmanın bir an önce bitirilip kitaplaştırılması ve hiç olmazsa bu yapıların bazılarının
onarılarak kullanılması yönünde çaba ve heyecanını gördüğümüz Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy’a, tarihçi Mehmet
Çayırdağ’a ve Yusuf Eken’e sağladıkları desteklerden dolayı müteşekkiriz. Ayrıca kitabelerin
çoğunda yardımcı olan Prof.Dr.Kerim Türkmen’e, bazı kaynakları görmemizi sağlayan Prof.
Dr.Mustafa Denktaş’a, Yrd.Doç.Dr. Nilay Karakaya’ya ve öğrencilerimiz Samet Erdoğan ile
Reşit Bertan Tok’a, Tavlusun’daki pek çok yapıyı görmemizi sağlayarak çevreyle ilgili gönüllü
rehberimiz olan, yüksekokul, üniversite bitirmeden de aydın olunabileceğini gösteren dost Osman
Sondoğan’a teşekkür ederiz. Öte yandan bu çalışmanın kitaplaşmasında bizim kadar titizlik
gösteren Aydoğdu Matbaacılıktan Grafiker Semra Yıldız’a da teşekkürlerimizi sunarız.
Yıldıray Özbek-Celil Arslan
Kayseri 2008
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KANİŞ KARUM
Kanesh, Kayseri’nin 21 km. kuzey-doğusunda
eski Kayseri-Sivas karayolunun 20. km.sinde
yolun 2 km. kuzeyinde; Karahüyük Köyü’nün
sınırları içindedir. Kültepe, biri yerlilerin oturduğu höyükten, öteki aşağı şehir veya Asur’lu tüccarların yerleştiği Karum alanından oluşmuştur.
Höyüğün çapı 500 m., ova seviyesinden yüksekliği 20 m. dir. Tepeyi dört yanından aşağı şehir,
Karum çevirmiştir. Karum, üç yönünde düz ova
şeklinde görülmekle beraber, doğu yönü ova seviyesinden 1.5-2.5 m. lik bir yüksekliğe sahiptir.
Çapı 2 km.yi bulan Karum, höyük ve ortasındaki kalesi birer sur ile çevrilidir.
Kültepe, araştırmacıların dikkatini 1881’den
sonra çekmiştir. O zamana kadar benzerlerine
rastlanmamış olan çivi yazılı tabletler ele geçiriliyordu. 1893 ve 1894’de E. Chantre, 1906’da
H. Wickler, H. Grothe yaptıkları kazılarda tabletlerin bulunduğu yeri tespit edememişlerdir.
B. Hrozny 1925’te rastlantı sonucu bazı tabletlerle karşılaşmıştır. Bu tabletlerin incelenmesi
sonucunda burasının Asur Ticaret Koloni merkezi Karum olduğu anlaşılmıştır.
Karum’da 1948 yılından itibaren Prof. Dr.
Tahsin Özgüç başkanlığındaki heyet tarafindan sistemli olarak kazı yapılmıştır. Kazılarda
höyükteki en eski yerleşimin Geç Katolik Çağ
(M.Ö.300-2500) olduğu, onu Eski Tunç çağı,
Hitit, Frig, Hellenistik ve Roma çağlarının birbirini izlediği ortaya çıkan kalıntı ve buluntulardan anlaşılmıştır.
Tarihi devirler yazı ile başlar. Mısır, Mezopotamya ve Anadolu gibi üç bölgede gelişen eski
Önasya medeniyetlerinden ilk iki ülkede M.Ö.
4. Bin yıl sonlannda (3200’lerde) yazı başladığı halde, Anadolu ancak 2. Bin yıl başlarında
yazıya erişir, îlk yazılı vesikalar da Kültepe’de
bulunmuştur. Kültepe tabletleri denilen vesikalar, Asurlu tüccarlara ait vesikalar olup, eski
Asur lehçesi ve çivi yazısı ile yazılmıştır.
M.Ö. 1900-1750 yılları arasındaki Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe’de canlı bir
ticaret hayati vardı. Höyükte, Hitit Çağı (M.Ö.
1800-1200), Geç Hitit Çağı (M.Ö. 1200-700)
ve Frig Çağı’nı (M.Ö.800-650) ihtiva eden katlar bulunmuştur.

Kaniş, Koloni Çağı’ndan sonra, kronolojik
sıralamaya göre, önce Eski Hitit Devleti, sonra
da Büyük Hitit Devleti Dönemi’nde de yerleşme görmüştür. Şehrin yerleşmesindeki ilk uzun
kesinti, Hitit Devleti’nin ortadan kalkmasından,
Frig iskanına kadar geçen zamanda görülür.
Friglerden sonra aralıklı da olsa yerleşme
Roma Çağı’na kadar izlenebilmektedir. Höyükte Frig katının üzerinde 75 cm. kalınlığında
bir toprak yığını vardır. Bundan, pek uzun olmasa da, şehrin bir süre terkedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Hellenistik Çağ’da Mazaka’nın
(Kayseri) önem kazanması sonucu. Kaniş eski
önemini kaybetmişse de burada oturulmaya
devam edilmiştir. Roma Çağı’nda şehir duvarı
yeniden onarılarak kullanılmıştır. Bu dönemde
yerleşme oldukça sıktı, nekropol şehrin dışında, Karum alanındaydı. Gerek şehirde ve gerekse nekropolde bulunan sikkeler, Kaniş’de
Geç Roma Çağı’na kadar oturulduğunu ortaya
koymaktadır.
Tarihi boyunca, bazı göçler ve savaşlar sonucu kesintiler olmakla beraber, höyükte sürekli
bir yerleşmenin varolduğu şüphe götürmez.
Kültepe’de yapılan kazılar sonucunda bol
miktarda çivi yazılı tabletler, seramik buluntular, mimari kalıntılar ele geçmiştir. Höyükte
yapılan kazılarda geniş binalar, tek vücutlu fakat çok başlı idoller, çıplak heykeller ve özellikle boyalı seramiği, Kültepe’nin Eski Bronz
Çağı’nda Anadolu’nun en önemli şehirlerinden
olduğunu gösterir. Ancak çevrede yapılan yüzey araştırmaları sonucu, yörede Kalkolitik,
hatta Neolitik yerleşmesi olabileceği yolunda
ipuçları elde edilmiştir.
M.Ö. 1950-1650 yıllarında Anadolu’da
Asurlular önemli ticaret kolonileri ve yerleşim
alanları kurmuşlardır. Burada ortaya çıkan Höyük ve Karum’da dinsel ve yönetim yapıları,
evler, dükkanlar ve atölyelere ait mimari kalıntılar, günümüzde açık hava müzesi olarak sergilenmektedir.
Yerli halk ile Asurlu tüccarların birlikte
oturdukları karum adı verilen bu yerleşme yeri,
şehircilik bakımından önem arzetmektedir. Koloni Devri’nde henüz Anadolu’da bu şekli almış bir sivil şehir örneği bulunmamıştır. Karumun her dört tabakası özellikle, Koloni Devrim
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oluşturan II. tabakaları tam teşekküllü bir ticaret şehri için tipik bir örnek teşkil etmektedir.
II. tabaka adı verdirilen şehir bir arabanın geçebileceği genişlikteki sokaklar ile çeşitli mahallelere ayrılmış ve bu mahallelerin arasinda
küçük meydanlar bırakılmıştır. Asurlu tüccarlar
daha çok bir arada oturmayı tercih ederken yerli halkla karışık oturanlar da bulunmaktaydı. II.
tabakada Asurluların daha çok şehrin orta ve
kuzey kesiminde yerlilerin ise, güney bölgesinde oturdukları anlaşılmıştır. Büyük atölyeler,
tamirhaneler, dökümcüler şehrin orta kısmında
bulunmaktaydılar.
Ib katı adı verilen şehir ise, II. tabaka şehrinden daha geniş bir sahayı kapsamakta olup,
şehrin evleri daha büyük ve iç teşkilatı da daha
geniştir. Yazılı belgelerin bu katta az bulunmasına rağmen, Ib şehri de en az II. tabaka kadar
zengin ve mamur bir beldedir. Asur ile Anadolu arasındaki ticaret bu dönemde önemini sürdürmüş olduğu gibi, arkeoloji bakımından bir
şey yitirmemiştir. II- Ib katı binalarının yapı
teknikleri ve planları birbirine benzerdir. II-Ib
katı yapılarının temelleri taştır, andezit kolay
kırıldığından yapı ustaları düz taşlar kullanmışlardır. Üstüne kerpiç duvarın bastığı taşların
düzgün olmasına özen gösterilmiştir. Harç her
zaman olduğu gibi çamurdur. II. kat yapılarında
taş direk kullanılmamıştır. Ağaç dikmeler dam
örtüsünü taşıyan ahşap kirişlere kaide görevi
yapmıştır. Evler sıvalı olup, odaların tabanları
sıkıştırılmış topraktır. Evlerden bazılarının dar
ve uzun odaları veya merkezî salonu yansı taş
döşemelidir. Evlerin planları dikdörtgendir. Üst
katta bir oda bulunup, hayatın önemli bir kısmı
zemin katta ocaklı, fırınlı ve tandırlı odada geçiyordu. Asurlular karum’un sınırlı bir bölümüne
topluca yerleşmişlerdir. Asurlularla teması olan
yerli tüccarların da onlara yakın mahallelerde
oturdukları bilinir. Yerli halkın büyük kısmı
karumun geniş mahallelerinde oturuyorlardı.
Nüfusun büyük kısmını yerliler, tüccarların çoğunluğunu da Asurlular oluşturuyordu.
Karum’un II. ve I. katlarında ele geçen eski
Asur dilinde yazılmış çivi yazılı tabletler, Anadolu ile Asur arasinda sürdürülen ticaret ilişkileri konusunda ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Bunlara dayanarak, o dönemde tüccarların birbirlerinden borç alıp verdikleri, faiz işlemleri2
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nin yapıldığı, evlenme ve boşanma gibi detaylı
bilgilerin yanı sıra, veraset, esir ticareti, mahkeme kararları ile ilgili yazışmaları içeren bilgiler öğrenilmiştir. Bunların yanı sıra arasında
sayıları az da olsa edebi metinlere ve eğitimle
ilgili bilgileri içeren tabletlere de rastlanmıştır.
Ele geçen bu çivi yazılı tabletler Anadolu’nun
günümüze ulaşan en eski yazılı belgeleridir.
Bu tabletlere dayanılarak Kültepe-Kaniş’in
Anadolu’daki ticaret kolonilerinin merkezi olduğu da ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Kaniş,
bu Krallığın da merkezidir.
Kültepe’de topraktan hayvan şeklinde içki
kapları ortaya çıkarılmış ve bunların son derece
ustalıkla yapıldığı da görülmüştür. Ayakta duran, yatan, diz çökmüş durumda tasvir edilmiş
bu içki kaplarının yaninda, hayvan başı şeklinde olanları da vardır. Bu kutsal hayvan biçimli
kaplar, kıymetli madenlerden yapılmış olanların
taklididir. En çok rastlanan ritonlar; aslan, boğa,
antilop, kartal biçimli olanlardır, îçine tabletlerin konulduğu pişmiş topraktan, mühür baskılı
binlerce zarf bulunmuştur. Mühür ve baskıları
sosyal yapıya uygun olarak çeşitli üsluplardadır. Her iki katta da üslupların gelişimini izlemek ve bunları kronolojik biçimde göstermek
mümkündür. Silindir baskıların büyük çoğunluğu ikinci kattadır. Bu çağda Mezopotamya
ile kurulan sıkı ilişkiler, Anadolu’da da silindir
mühür kullanımını yaygınlaştırmıştır. Damga
şeklindeki eski Hitit mühürlerinin konularını
dini sahneler, karışık varlıklar, kartallar, hayvanlar ve yıldızlı simgeler oluşturmaktadır. Bu
çağda Asur ile ticaret bağları çok zayıflamış;
yerli özellikler artmış ve yerli krallar güçlenmiştir. Anadolu birliğe doğru gitmektedir. II.
Kat M.Ö. 1920-1840; I. katı 1798-1740 yılları
arasına tarihlenmiştir. II. ile I. arasında 50-60
yıllık bir boşluk vardır. Kültepe Höyüğü’nün
Roma- Hellenistik, Greco-Pers ve özellikle Tabal ülkesinin bir şehri olarak önemini Geç-Hitit
Döneminde de koruduğu anlaşılmıştır.
Kalede Kaniş Kralı Varşama’nın sarayının
kalıntılarına rastlanmıştır. Sarayın büyük bir kısmı tahrip edilmiş olmasına rağmen zemin katın
50 odası ve arşiv vesikalarından bir kısmı açığa
çıkarılmıştır. I. katı ile çağdaş olan saray, altındaki II. kat sarayının enkazı üstüne kurulmuştur.
Saray eski Babil mimarisine göre yapılmıştır. Te-

pede bu çağın altındaki Eski Tunç Çağınnın son
ve orta safhaları da incelenmiştir. Kültepe’nin bu
dönemi Sümer, Akad sonrası, Akad çağları ile
çağdaştır. Kuzey Suriye ve Mezopotamya’dan
bölgenin tipik seramiği, altın, mücevherat, Akad
sonrasına özgü silindir mühürler ithal edilmiştir.
Bunlar Anadolu Mezopotamya ilişkilerinin Asur
Ticaret Kolonileri Çağından çok daha önceleri
başladığını kanıtlamaktadır.
Kaniş Karumunun Evleri: Asurlu tüccarlar
yılın büyük bir kısmım alış-veriş yapmak ve
alacaklarım toplamak maksadıyla Anadolu’da
seyahatle geçiriyorlardı. Bu yüzden yaz mevsiminde evlerde oturanların sayışı azalmaktaydı.
Oda sayısına, evlerin zengin envanterine bakılarak, alilelerin kalabalık oldukları görülmektedir. Düzdamlı zengin evlerin oluşturduğu renkli
mahalleler, taş döşeli sokaklar küçük meydanlar Kaniş karumunda çok canlı bir hayatın sürdüğünü göstermektedir.
Arşivlerin hem zemin, bodrum, hem de üst
katlarda muhafaza olundukları görülmüştür.
Ağaç raflar üstünde küp çömlekler içinde ağaç
sandıklarda ve hasıra sarılı olarak saklandıkları gibi odanın bir köşesine yerleştirildikleri de
görülmüştür. Ev eşyaları bol ve çeşitlidir. Günlük olarak kullanılan çanak-çömlek odalarda
bulunurken kulanılmamış olanların da depolara yerleştirildiği gözlenmiştir. Çanak-çömleğin
mutfakta fırının, ocağın yanında ve koridorda
özellikle kilerde bulunduğu görülmüştür. Zemin katın odalarındaki çanak-çömleğin bol
oluşu da dikkat çekmektedir.
Ib katı tabletleri, çoğunlukla çok odalı büyük salonlu, geniş teşkilatlı evlerde bulunmuştur. Bu evlerin ocak ve fırınları, mutfak, kiler,
depo odalarındaki seramiği güzel zahire küpleri sağlam ve in-sutu durumda bulunmuştur.
Kültepe metinlerinde madenlerle ilgili malumatın bolluğuna rağmen, kazılarda madeni
eşyanın az miktarda bulunmasını anlamak oldukça zordur. Bu dönemde altın sermayenin
aslını teşkil etmekteydi. Gümüş en geçerli para
durumunda idi. Bakır ise, Anadolu içerisinde
para olarak kullanılıyordu. Ancak, bakır ile
Asur’dan getirilen kalayın karışımından bronz
imal edilerek kap-kacak yapılıyordu. Höyükte
yapılan kazılarda, bakır, gümüş ve kurşun kap-

lar bulunmuştur. Yine de Kaniş şehri M.Ö. II.
bin yılda madeni eserlerin en fazla bulunduğu
şehir olarak bilinmektedir.
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Kayseri Kaniş Karum.
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Kayseri Kaniş Karum.

Kayseri Kaniş Karum.
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Kayseri Kan iş Karum kazılarında ele geçen buluntulardan bazıları.
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Kayseri Kan iş Karum kazılarında ele geçen buluntulardan bazıları.
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ESERİN ADI : ESKİŞEHİR 		
SURLARI
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Karacaoğlu
Mahallesinde, Uluyol Sokağı ile Örentepe
Sokağı arasındaki yamaçta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda yıkık ve
haraptır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kalıntılar
yamaçtaki kaya kütlesine bitişik olarak batısına
yapılmıştır. Bir tepe üzerinde kısmen günümüze
ulaşan bu kalıntılar burada bulunması muhtemel
olan bir gözetleme veya kontrol kulesinin
parçası olabilir. Zira bu kalıntılarla bağlantılı
herhangi bir duvar kalıntısı görülmemektedir.
Kalıntılardaki taşların çoğu çevre sakinleri
tarafından sökülmüştür. Çevrede yapılacak bir

Taşlıburun sur kalıntısı.
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kazıdan sonra kalıntıların etrafının tel örgülerle
çevrilerek korunmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Süslemesi : Bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Ağırlıklı olarak kaba
yonu moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe yoktur.
Tarihlendirme : 2-3.yüzyılda şehrin ilk
yerleşimi esnasında yapılmış olabilir.

Taşlıburun sur kalıntısı.
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ESERİN ADI

: TAŞLIBURUN
SURLARI

İnceleme Tarihi
: Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Beştepeler
Mevkiinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda yıkık
ve haraptır.
Tarihi : Bu surların ilk yerleşim döneminden
2-3.yüzyıldan kalmış olduğu söylenebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Kalıntılar
muhtemelen bir surun parçalarıdırlar. Zira bugün
görülen kalıntılar biri güneyde diğeri kuzeyde
ve aralarında bir duvarla birbirine bağlanmış
iki burç mahiyetindedirler. Kuzeydeki burcun
kuzey ucunda duvarın devam ettiğini gösteren
kalıntılar vardır. Duvarların kalınlığı 1,5-2 m.
arasındadır. Güneyde daha yüksek olarak inşa
edilen veya günümüze ulaşabilen surların iç
düzenlemesinde, üst örtü veya merdiven gibi
öğeler görülmemektedir. Kalıntılar çevresinde
yapılacak bir kazının duvarların nereye kadar
devam ettiğini gösterebileceği ve burç olarak

Eskişehir sur kalıntıları.
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tanımladığımız bu mekanların gerçekten ne
olabileceğini daha iyi aydınlatacaktır. Bu
kalıntıları koruyup, çevresinde kazı yaparak
bütünün öğrenilmesi gerekmektedir.
Süslemesi : Bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Köşelerdeki kesme
taşların yanısıra surun büyük çoğunluğunda
moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe yoktur.
Tarihlendirme : 2-3.yüzyılda şehrin ilk
yerleşimi esnasında yapılmış olabilirler.

Eskişehir sur kalıntıları.

Eskişehir sur kalıntıları.
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ESERİN ADI		 : KAYSERİ 		
		 ROMA 			
MEZARI
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sahabiye
Mahallesinde, Sahabiye Medresesinin kuzeyinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı günümüzde
sağlamdır.
Tarihi : 4.yüzyılda yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Mezar yapısı
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir plâna
sahiptir. Yapı 1956 yılında ortaya çıkarılarak
restore edilmiştir. Doğu ve batı yüzü üçgen
alınlıklı olarak yapılmıştır. Yapıya kuzey
cephenin batı ucuna kaydırılmış bir kapıdan
girilmektedir. Üst örtüye geçiş bölgesinde iki
sıra düz silmeyle saçağın hareketlendirilmiş
olduğu gözlenir. Bunun üzerinde üçgen alınlıklı
çatıyı taşıyan duvarın iki sıra taşla dışa doğru
bombeli olarak yapılmış olduğu dikkati çeker.
Köşelerdeki taşlar silmelerle başlık biçiminde
düzenlenmiştir. Doğu ve batı cephelerinde ikişer

Kayseri Roma Mezarı.
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havalandırma penceresi yer alır. Üçgen alınlık
yüzeylerinde herhangi bir süsleme yoktur.
Yapının içine girilememiş olmakla birlikte, üst
örtüsünün sivri tonoz olduğu düşünülmektedir.
İçinden İslamî döneme ait 1317 –1318 tarihli
mezartaşları çıkarılmıştır.
Süslemesi : Mezar yapısında herhangi bir
süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapı düzgün kesme
taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin Roma döneminde
muhtemelen 4.yüzyılda yaptırılmış olduğu
söylenebilir.

Kayseri Roma Mezarı.

Kayseri Roma Mezarı.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 ROMA MEZARI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde, Rum Kilisesinin güney
doğusundaki alanda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Nispeten sağlamdır.
Tarihi : 4.yüzyılda yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak
düzenlenen yapının batı tarafı kapalıdır. Doğu
yönü açık bırakılarak bir eyvan şeklinde
düzenlenmiştir. Yapının üzeri beşik tonozla
örtülmüştür.
Süslemesi : Mezar yapısında herhangi bir
süsleme yoktur.

Tavlusun Roma Mezarı.
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Malzeme ve teknik : Yapı düzgün kesme
taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme
olabilir.

:

4.yüzyılda

yapılmış

Tavlusun Roma Mezarı.

Tavlusun Roma Mezarı.
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ESERİN ADI

: KAYSERİ 		
KALESİ

İnceleme Tarihi
Yeri

: Eylül 2006
: Kayseri Cumhuriyet
Meydanı
Bugünkü durumu : Büyük ölçüde sağlam
Tarihi : Kayseri Kalesinin ne zaman
kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Çeşitli
tarihlerde bakım ve onarımlar geçirmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri
Kalesi iç ve dış kale olmak üzere iki ayrı
bölüm olarak tasarlanmıştır. İç kale yamuk bir
dikdörtgen biçiminde olup, dış kalenin kuzey
surlarına bitişiktir. Dış kale şehri güney ve
batıdan kuşatarak çevrelemektedir. İç kalenin
kuzeyinde de zamanında surlar varmış ancak
günümüze ulaşamamıştır. Kayseri İç Kalesinin
Ahmedek’i yoktur.
Dış kale surları iç kaleyi merkez alarak
güney ve batı yöne doğru uzanmaktadır. İç
kaleden batıya doğru yönelen kuzey surları
Kapalı Çarşının girişinden başlar. Buradan
batıya doğru ilerlenince bir Roma mezarını
içine alır ve Düvenönü semtine ulaşır. Bu
bölümde sur duvarlarının kare plânlı iki
burçla desteklenmiş olduğu görülür. Ancak
bu burçlar bütünüyle günümüze gelememiştir.
Surlar, Düvenönünden güneye doğru dönüş
yapmaktadır. Ancak bu bölümün surlarından
hiçbir bakiye günümüze ulaşmamıştır. Tarihi
kaynaklardan öğrenildiğine göre surların batı
duvarında iki kapı bulunmaktaydı. Surların
Hatıroğlu Camisinin doğusuna rastgelen
bölümünde Boyacı Kapısının bulunduğu
bilinmektedir. Kayseri Lisesinin doğusuna
isabet eden bölümünde de Kiçikapı veya
Aya Vasil kapısı bulunmaktaydı. Aya Vasil
kapısından doğuya dönüş yapan surlar şehrin
güney tarafını çevreleyerek güney doğu
köşedeki Yoğunburç’a ulaşır. Yoğunburç’un
İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmış
olduğu bilinmektedir. Doğu cepheden iç kaleye
ulaşan surlarda biri Sivas diğeri Yeni kapı
olmak üzere iki kapı açıklığı bulunmaktadır.
İç kalenin kuzeydoğuya doğru uzanan bir
surla kuşatılmış olduğu buradaki kalıntılardan
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anlaşılmaktadır. Nitekim buradaki burçlardan
biri Aleaddin Keykubad tarafından yaptırılmış
olduğu bilinen Ok Burcu’dur.
Dış kale surlarında duvarların inşa teknikleri
birbirinden farklılık gösterir. Kuzey ve doğu
yöndeki duvarlar birbirlerine benzerlik
göstermektedir. Duvarların alt seviyelerinde yan
yana yuvarlak kemerlerle biçimlendirildiği, üstte
bu kemerlerin üzerinde daha alçak kemerlerin
bulunduğu görülmektedir. Surlar en üstte
seyirdim yolu ve dendanlarla tamamlanmıştır.
Güney taraftaki surlar ise düz duvar olarak
inşa edilmiş olup, üçgen biçimli payandalarla
desteklenmiştir. A.Gabriel üçgen payandaların
içinde oda olduğunu ileri sürer. Surlar üzerinde
bugün iki burç bulunmaktadır. Bunlardan biri
ve diğerine göre daha büyüğü olan Yoğunburç
kitabesine göre İzzeddin Keykavus tarafından
inşa ettirilmiştir. İki katlı olarak inşa edilen burç
yarım daire plânlıdır. Her iki katıda sivri tonozla
örtülmüş olan Yoğunburç’un güneydeki surla
bağlantısı günümüze gelememiştir. 16.Yüzyılda
Yoğunburç’un hapishane ve hükümet dairesi
olarak kullanılmış olduğu bilinmektedir.
İçkalenin kuzeydoğusunda bulunan ve
şehir surlarıyla bağlantısı olmayan Ok Burcu
duvarında bulunan kitabeye göre Aleaddin
Keykubad tarafından 1224 yılında iki katlı
olarak yaptırılmış ancak ikinci katı günümüze
gelememiştir. Burcun haçvari plânda dört
eyvandan oluşan ve çapraz tonozla örtülü
mekan düzenlemesi vardır.
İçkale
sur
duvarlarının
kuzeyinde
konumlandırılmış
olup,
duvarları
sur
duvarlarından hem yüksek hem de farklı
bir teknikle yapılmıştır. İç kalede 18 burç
bulunmaktadır. İç kale surlarında Selçuklu
yapılarından alınmış devşirme parçalar dikkati
çeker. İç kalenin iki kapısı vardır. Doğuda
düzenlenen Dizdar Kapısı, güneyde ise Altın
Kapı bulunmaktadır. Altın kapıyı iç kaleye
bağlayan koridor ve hisarpeçe üzerinde biri
Arapça diğeri Farsça iki kitabe vardır.
İçkalenin içine sonradan bir çarşı
yapılmıştır. Kale içinde herhangi bir kazı
yada hafriyat yapılmadan inşa edilmişlerdir
ve kalenin tarihi dokusunu bozmaktadır. Kale
içinde bugün sadece Fatih Camisi vardır.

Ancak eski fotoğraflarda bir çeşme ve köşk
minareli bir mescit olduğu anlaşılmaktadır.
İçkaledeki kitabelerden Selçuklu döneminde,
Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları tarafından
onarım kitabeleri mevcuttur.
Süslemesi : Kale duvarlarının bazı
bölümlerinde, İslâmi dönem yapılarından
alınmış
bezemeli
devşirme
malzeme
görülmektedir. Altın kapıdaki arslan heykelleri
de (biri orijinal değildir) bezemeli öğelerden
biri olarak kabul edilebilir.
Malzeme ve teknik : Kalenin tamamında
kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kalede 13.yüzyıldan başlayarak
15 ve 16.yüzyıllara tarihlenen onarım kitabeleri
vardır.
Tarihlendirme : Kalenin ne zaman inşa
edildiği tam olarak bilinmemektedir.

Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi
Araştırmaları, Kayseri 2001.
Osman Eravşar, Ortaçağ’da Kayseri Kent
Dokusunun Gelişimi, (S.Ü. Sosyal Bilimler
Ens. Yayınlanmamış Doktora Tezi) Konya
1998.

Kaynakça:
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları,

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

19

Mahmut Akok’tan

Mahmut Akok’tan
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Mahmut Akok’tan

Kayseri Kalesi, genel görünüş.
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Kayseri Kalesi, genel görünüş.

Kayseri Kalesi, burçlar.
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Kayseri Kalesi, burçlar.

Kayseri Kalesi, Ahmedek ve içkale giriş kapısı.
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Kayseri Kalesi, içkale batı kapı.
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Kayseri Kalesi,

Kayseri Kalesi, içkale.

Kayseri Kalesi, içkale doğu kapı.

Kayseri Kalesi, içkaleden görünüş.
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Kayseri Kalesi, içkaleden görünüş.

Kayseri Kalesi, içkalenin genel görünüşü.
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Kayseri Kalesi, mazgallara ulaşan merdiven.

Kayseri Kalesi, kitabe.
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Kayseri Kalesi, onarım kitabesi.

Kayseri Kalesi, onarım kitabesi.
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Kayseri Kalesi, kitabe.

Kayseri Kalesi, kitabe.
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Kayseri Kalesi, kitabe.

Kayseri Kalesi, sur duvarları.
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Kayseri Kalesi, roma mezarı.

Kayseri Kalesi, roma mezarı kapısından detay.
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ESERİN ADI

: BATTALGAZİ 		
SUR KALINTISI

İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi,
Karacaoğlu Mahallesi, Dinlenmiş Sokakta
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :
Büyük
bölümü
harabe halindedir. Harabelerin üzerlerinde ve
çevresinde evler bulunmaktadır.
Tarihi : Surların Kayseri’nin ilk yerleşim
döneminden Roma zamanından kalmış olduğu
kabul edilebilir.
Plan ve mimari özellikleri: Dinlenmiş
sokakta yer alan bu kalıntılar yol seviyesinin
üzerinde höyük gibi bir tepe üzerinde
bulunmaktadır. Kalıntılar birkaç kütle
halindedir. Kalıntıların çoğunun üzerinde ve
çevresinde evler bulunmaktadır. Batı taraftaki
yüksek duvarın dışındakiler yıkılmıştır.
Yıkılmış olan kalıntıların bazılarındaki duvar
bakiyelerinde görülen eğrisel örtüler bunların bir
tonozun parçaları olabileceğini göstermektedir.
Dolayısıyla bir tepe üzerindeki bu kalıntılar
şehri dıştan kuşatan surlar üzerinde bulunan
burçlardan biri olabilirler. Çevrede yapılacak
kamulaştırmalardan sonra bölgede yapılacak
bir sondaj kazısının daha sağlıklı sonuçlar

Battal Gazi Sur Kalıntısı, genel görünüş.
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vereceği muhakkaktır. Hatta kalıntılardaki
dolgu harçlarının ODTÜ Mimarlık Fakültesinde
tahlilleri yaptırılarak hangi dönemden oldukları
da kesin olarak belirlenebilir.
Süslemesi : Kalıntılarda herhangi bir
süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Sur duvarlarının
içinde moloz taş ve kireç harç dolgu malzemesi
bulunmaktadır. Yer yer aralarda ahşap hatıllar
bulunur. Dolgu malzemesinin üzeri düzgün
kesme taşla kaplanmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kalıntıların bulunduğu
bölge Mazaka’da denilen eski şehrin çevresinde
kalmaktadır. Dolayısıyla eski şehri çevreleyen
surlardan bir bölümü olacak bu kalıntıların
Roma döneminden kalmış, 3-4.yüzyıl örnekler
olması muhtemeldir.

Battal Gazi Sur Kalıntısı, sur duvarlarından görünüş.

Battal Gazi Sur Kalıntısı, sur duvarlarından görünüş.

Battal Gazi Sur Kalıntısı, sur duvarlarından görünüş.
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ESERİN ADI

: KİLİSE 			
KALINTISI

İnceleme Tarihi
: Eylül 2006
Yeri : Caferbey Mahallesi, Marta Sokak.
Bugünkü durumu : Kaderine terkedilmiş
durumdadır.
Tarihi : Bilinmiyor.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu batı
doğrultusunda uzanan ve üç sahnlı olarak
düzenlendiği üst örtü sisteminden anlaşılan yapı
kaplama taşları sökülmüş harap vaziyettedir.
Batı
yönde
giriş
açıklığı
olarak
düzenlendiği düşünülen üzeri tonoz örtülü
mekan bulunmaktadır. Ayrıca bu cephenin
kuzey yönünde duvara açılmış niş girintisi
görülmektedir.
Yapının güney ve kuzey cephelerine bitişik
olarak evler yapılması nedeniyle bu cepheler
kapalı durumdadır.
Doğu cephede ise orta sahnın kuzey duvarı
kemer başlangıcına kadar ayaktadır. Burada
kesme taş kaplama yapıldığını gösteren
kalıntılar mevcuttur.

Kilise Kalıntısı, genel görünüş.
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Yapının iç mekanı ise düzenlemesi hakkında
fikir vermekten uzaktır. Ayrıca yapının yüksek
duvarları ve iç mekanları taşların sökülmesi
ve üst örtünün yıkılmış olması nedeniyle
yapının bütünü hakkında fikir belirtme imkanı
bulunmamaktadır.
Bu yapının Erciyesten künklerle getirilen
suyun çeşmelere taksimimin yapıldığı masken
olduğu belirtilmektedir.
Eserin mahiyetinin anlaşılması ve planının
açıklık kazanması için bir sondaj yapılması,
etrafının
sonradan
yapılan
binalardan
temizlenmesi gerekmektedir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının moloz taş
örgü üzerine kesme taş kaplamalı olduğu
görülmektedir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Mevcut haliyle eserin
yapım tarihi hakkında fikir belirtme imkanı
bulunmamaktadır.

Kilise Kalıntısı, mekanlardan biri.

Kilise Kalıntısı, görünüş.
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Kilise Kalıntısı, duvar yapısının görünüşü.
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ESERİN ADI : ULU CAMİ 		
(SULTAN CAMİSİ)
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri merkez, kapalı çarşının
yakınındadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : XII. Yüz yıl ikinci çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Düzgün
olmayan dikdörtgen şeklindeki cami, genel
olarak ayak ve sütunların belirlediği, kıble
duvarına paralel sekiz sahndan meydana
gelmiştir.
Yapının batı duvarının kuzeybatı k ö ş e s i
pahlanmıştır. Minare kaidesinin çıkıntısından
sonra tekrar güneye doğru biraz daha fazla
girintili olarak güney yönde devam etmektedir.
Minarenin kuzey tarafında üç pencere ve harime
giriş kapısı, güneyinde bir pencere açıklığı
bulunmaktadır.
Bu yöndeki kapı; doğu kapısı ile karşılıklıdır.
Minare kaidesinin güneydoğu köşesine bitişik
kapıdan sonra günümüzde kullanılan kapı
bulunmaktadır. Sivri kemerli fazla derin olmayan
bir niş içerisindedir. Kilit taşı dışa taşkın basık
kemerinin üzerinde yatık dikdörtgen şeklinde
bir pencere ve onun üstünde de dikdörtgen
şeklinde bir kitabe yer almaktadır. Taş söveli
kapıdan harime merdivenle inilmektedir.
Bu cephenin yaklaşık ortasında duvara
bitişik vaziyette yer alan minarenin 1205
yılındaki tamir sırasında eklenmiş olduğu
sanılmaktadır. Minarenin kaidesi, alttan
duvar seviyesinin üstüne çıkacak şekilde
bir silmeyle sınırlandırılan kesme taştandır.
Pabuç kısmı tuğla örgülüdür. Tuğladan kirpi
şeklinde oluşturulan silme ile tuğladan örülen
gövdeye geçilmektedir. Şerefeye doğru incelen
gövde üzerinde mazgal pencereler vardır.
Şerefeye yakın yerde çini mozaik tekniğinde,
firuze renkli çini ve tuğladan kufi yazı kuşağı
yer almaktadır. Beş basamaklı bir silme ile
şerefeye geçilmektedir. Şerefe altında tuğladan
balıksırtı dekorasyonlu süsleme bulunmaktadır.
Tuğla örgülü şerefe korkuluğu orijinal değildir.
Kesme taştan, silindirik olarak yapılan petek
kısmı tamir sırasında yenilenmiştir. Külahı ise
sac ile kaplanmıştır.

Ulu Cami Plan (Albert Gabriel’den)

Ulu Cami Kesit (Albert Gabriel’den)

Minarenin güneyinde, çukurda kalan, ahşap
kapı kanatlarına sahip olan kapı iç kısımda
kapatılmıştır. Kapı basık kemerli, kesme taş
söveler üzerinde düz tablalara sahip basit bir
açıklık şeklindedir.
Mihrabın bulunduğu güney duvarı iki yanında
ikişer pencere yer almakta, pencerelerin altında
duvar dışa doğru bir çıkıntı yapmaktadır.
Bu cephede, mihrab önü kubbesinin önünde,
duvara bitişik olarak, zemin seviyesinden
aşağıya merdivenlerle inilen Melik Mehmet
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Gazi’nin türbesi yer almaktadır.
Caminin doğu cephesinde, doğu duvarına
güneydoğu köşeden 2.50-3.00 metre mesafede
camiye bitişik vaziyette Raşit Efendi Kütüphanesi
yer almaktadır. Kütüphanenin camiye açılan
kapısı sonradan kapatılmıştır. Kütüphanenin
kuzeyinde cephenin kütüphane dışında kalan
bölümünün ortasına denk gelen kapının iki
yanındaki duvar bölümlerinde üçer pencere
bulunmaktadır. Duvar üst kısımda dışa taşarak
bir korniş şeklinde biçimlendirilmiştir. Doğu
kapısı harimin beşinci sahnına açılmaktadır.
Dikdörtgen şeklindeki kapıyı dört adet düz
ve kaval silme çevrelemektedir. Kapı nişinin
üstünde yatık dikdörtgen şeklinde bir pencere,
basık kemer silmesinin üzerinde de küçük bir
kitabe yer almaktadır. Kapı ve giriş düzenlemesi
batı kapısı ile benzerlik göstermektedir.
Kuzey cephe ortasında dikdörtgen çerçeve
içerisine alınmış kapı, kapının iki yanında
ikişer pencere yer almaktadır. Kapı yanlarda
kaval silmelerle çerçeveli, kaş kemerli bir
niş içerisinde, kilit taşının ortasında bir rozet
bulunan basık kemerli taş sövelidir. Basık
kemerin üstünde dikdörtgen şeklinde biri daha
büyük olmak üzere iki kitabe bulunmaktadır.
Kapı iç mekanda basık kemerli bir niş
içerisindedir. Kapının kuzeydoğusundaki
pencerenin üstünde dikdörtgen şeklinde bir
kitabe bulunmaktadır.
Kuzey cephede duvar kuzeybatı köşede
pahlanmıştır. Kıble duvarına paralel sekiz
sahndan
meydana gelen caminin harim
kısmında, Sahnları ayaklar, aralarında devşirme
olanları da görülen sütunlar üzerine oturan
kesme taştan çift merkezli sivri kemerler
ayırmakta ve örtü sistemini desteklemektedir.
Kesme taş örgülü ayaklar, taş veya mermer
sütunlar harimde farklı şekillerde yer almaktadır.
Sütun başlıkları farklılık göstermektedir. Ayrıca
caminin doğu duvarında ve batı duvarının
minareye kadar olan kısmında gömme ayaklar
yer almaktadır. Bu sahnları orta aks üzerinde,
Büyük Selçuklulardan başlayarak Türk cami
mimarisinde uygulanan eyvan geleneğini
yaşatan mihrap önü kubbesi, eyvan uygulaması
görülen mekan ile kubbeli avluya tekabül eden
mekanı belirleyen ayaklar üzerinde yükselen
kemerler kesmektedir. Mihrap önü kubbesinin
38
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doğusunda kıble duvarına dik uzanan üç kemerle
iki sahn, batıda ise beş kemerle iki sahn, batıda
ise beş kemerle dört sahn kesilmektedir.
Mihrab önü kubbesi ve orta mekanı örten
kubbeli bölüm dışında caminin bütün sahnları
ahşap tavanlıdır. Mihrab önü kubbesine
dört yönde dikdörtgen şeklinde pencereler
açılmıştır. İki kubbeye de geçiş pandantiflerle
sağlanmış olup, kubbeler çift merkezli sivri
kemer tarafında taşınmaktadır.
Kıble duvarının ortasında yer alan beyaz
mermerden mihrap üstte dendanlarla taçlandırılan
dikdörtgen bir şekil oluşturmaktadır. Üzerindeki
kitabesi bulunmaktadır. Kitabeye göre, H.
1253/ M. 1837 yılında Kayseri naibi Nuri efendi
tarafından camiye ilave edildiği anlaşılmaktadır.
Mihrab duvarına sonrada yerleştirilen XVIII.
Yüzyıl Kütahya çinileri müzeye kaldırılmıştır.
Caminin minberi, ahşaptan, çift kanatlı
bir kapısı, korkuluk, yan aynalıklar ve köşk
kısmıyla klasik bir görünüştedir. XIII. Yüz yıl
özelliklerini taşımaktadır.
Taklit kündekari tekniğinde yapılmıştır. Kapı
kanatları üzerinde ortada altı köşeli yıldızlardan
gelişen geometrik örgüler birer daire içerisinde
yer almaktadır. Geometrik parçaların üzerleri
Rumilerle bezenmiştir.
Minberin kapı kanatlarını kıvrık dallı bitkisel
bezemenin yer aldığı bordür çevrelemektedir.
Merdiven ve şerefe korkulukları altı köşeli
yıldızların meydana getirdiği şebekeler
halindedir. Ayanalıklarında sekizgenlerin
meydana getirdiği geometrik ağ içerisinde
Rumiler yer almaktadır. Üçgen şeklindeki
aynalıkların etrafını bir yazı kuşağı
çevrelemektedir. Üzerinde tarih kitabesi
olmayan minberdeki yazıların çoğu Kur’anKerim’den alınmıştır.
Şerefe altındaki dikdörtgen şeklindeki
panolarda oniki kenarlı geometrik şekiller, iç
içe geçmiş vaziyette düzenlenmiştir.
Şerefenin dört ayak üzerindeki köşkü ve
külahı sade bir şekilde süslemesizdir. Şerefe
korkuluğunun altında birer yazı bordürü yer
almaktadır.
Minberin merdiven ve şerefe korkuluklarında
kafes işçiliği görülmektedir.

Süslemesi : Cami ana hatlarıyla çok sadedir.
Sadece kapılarında ve orijinal taş mihrabında
bazı süslemelerin dönemine ait olabileceği
kabul edilmektedir. Tarihi süreç içerisinde
birçok onarım geçiren eserde orijinal halinden
çok şey kaybettiği, günümüzde görülen birçok
unsurların onarımlar sırasında yapıya ilave
edildiği anlaşılmaktadır.
Yapıda ahşap süsleme olarak görülen kuzey
kapı kanatları Ankara Etnoğrafya Müzesine
götürülmüştür. Bu kapı kanatlarının 1205
yılında Muzafferuddin Mahmut tarafından
yapılan tamir sırasında konulduğu kabul
edilmektedir. Bu kapı kanatları tamamen
rölyefli sahte kündekari tekniğinde yapılmıştır.
Caminin mevcut minberi taklid kündekari
tekniğinde yapılmıştır.
Çini süsleme tuğla minarenin şerefe altında
ve kıble duvarında uygulanmıştır.
Malzeme ve teknik : Yapının planında ve
malzemesinde de farklı dönemlerde yapılan
onarımlar neticesinde değişiklikler olmuştur.
Caminin duvar örgüsünün kaba yonu taştan
yapıldığı, kalın harç tabakalarının olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak yapılan onarımlar
esnasında bunların yerini düzgün kesme taş
kaplamalar almıştır.
Caminin duvarları dışta iç kısma göre daha
düzgün bir işçilik göstermektedir. Devşirme
sütunlar, taş ve mermer gövdeli olarak
değişmektedir. Sonradan yenilenen mihrabda
ise beyaz mermer kullanılmıştır. Kubbeler
dışında düz toprak damlı olan üst örtünün tüm
cephelerine çörtenler yerleştirilmiştir.
Camiye sonradan ilave edilen minarenin
kaidesinde kesme taş, papuç ve gövde kısmında
tuğla, petek de ise kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin en eski kitabesi;
kuzey duvarında, kapının solunda, üstte yer
almaktadır. Dikdörtgen şeklinde beyaz mermer
üzerindeki kalın sülüs ile yazılı dört satırlık
kitabe araştırmacılar tarafından, “Bu cami
Kılıçarslan oğlu, büyük sultan Keyhüsrev
devrinde -Allah onun yardımı yüceltsin- 602
/1206 yılında Yağıbasanoğlu Muzafferiddin
Mahmut onartmıştır ve “Ulu Sultan Keyhüsrev
hmed Kılıçarslan devrinde yardımı aziz
olsun, Bağban oğlu Muzefferuddin Mahmud

tarafından 602/1205 senesinde yapılmıştır”
şeklinde okunmuştur.
Caminin kuzey kapısı üzerindeki biri büyük
diğeri küçük olan üst üste iki kitabede “yalnız
Matbah Emini değil, Sultan suru Eminidir”,
“Malın çoğunu hayra yöneltmek herkesce
malum itiyadı. O temiz müstesna kişi cümle
alemin Halilidir, dostudur. Serviazadi hayrın gül
bahçesi denilse layıktır. Arşı asa alan bu ibadet
yeri zelzeleden yıkık halde iken en iyi onarımla
bu harabe binayı yepyeni yaptı. Güzel kubbesinin
üst örtüsü yıkılmıştı. Yine eski şekil üzerine
binası ortaya çıktı. Yüce kabenin nuru, Mescidi
Aksanın izzeti hürmetine vaad edilen günün
azabını Mevla ona göstermesin, imar edilmiş
bu eve şöyle yeni bir tarih yazılsın, (Halilin Ulu
camisinin binası Kabe gibi oldu” yazılıdır.
Tarihlendirme : Ulu cami, uzunlamasına
dikdörtgen plan şekli, mihrab önü kubbesi,
eyvan uygulamasını devam ettirme anlayışı
sergileyen mekanı ve avluya tekabül eden
orta mekanı ile Büyük Selçukluların cami
geleneğini Anadolu’da yaşatan ilk örneklerden
olmaktadır.
Yapının kitabeleri, plan şemasının benzer
örneklerle karşılaştırılması, dönem içerisindeki
imar faaliyetleri dikkate alındığında Melik
Muhammed Gazi (1235-42) zamanında ve
onun tarafından yaptırılmış olmalıdır. Ulu
cami için XII. Yüz yılın ikinci çeyreği uygun
görülmektedir.
Kaynakça:
Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde
Antik Devir Malzemesi”, Anadolu, Sayı: 12,
Ankara, 1970.
Gönül Öney, “Anadolu’da Selçuklu ve
Beylikler Devri Ahşap Teknikleri”, Sanat
Tarihi Yıllığı, İstanbul, 1969.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri Ulu Cami
Ahşap Minberi”, Türk Etnoğrafya Dergisi,
Ankara, 1976.
Ömür Bakırer, “Anadolu’da XIII. Yüz yıl
Tuğla Minarelerin Konum, Şekil, Malzeme
veTezyinat Özellikleri, Vakıflar Dergisi, Sayı
: IX, Ankara, 1971.
Ömür Bakırer, “Anadolu Selçuklularında
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

39

Tuğla İşçiliği” Malazgirt Armağanı, Ankara,
1972.
Bahattin Ögel, “Selçuklu Devri Anadolu
Ağaç İşçiliği Hakkında Notlar”, Yıllık
Araştırmalar Dergisi I, Sayı : 5, Ankara,
1956.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93,
Ankara, 1982.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı
Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1998.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes
Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.
Oktay Aslanapa-E. Diez,Türk Sanatı,
İstanbul, 1955.

Doğan Kuban, Türk Sanatının Kaynak ve
Sorunları, İstanbul, 1965.
Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi,
Ankara, 1965.

Kayseri Ulu Cami Minaresi,

Kayseri Ulu Cami, kuzey cephe.
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Kayseri Ulu Cami, genel görünüş.

Kayseri Ulu Cami, kitabe.
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Kayseri Ulu Cami, kitabe.

Kayseri Ulu Cami, iç mekandan görünüş.
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Kayseri Ulu Cami, iç mekandan görünüş.

Kayseri Ulu Cami, iç mekandan görünüş.

Kayseri Ulu Cami, iç mekandan görünüş.
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Kayseri Ulu Cami, iç mekandan görünüş.

Kayseri Ulu Cami, mihrap.
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Kayseri Ulu Cami, minber doğu cephe.

Kayseri Ulu Cami, minber batı cephe.
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ESERİN ADI

: LAL PAŞA
(LALA
		
MUSLİHİDDİN)
CAMİSİ

İnceleme Tarihi
: Eylül 2006
Yeri : Lala Paşa Mahallesindedir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : XII. Yüz yıl ilk çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu duvarına
sekizgen bir kümbet bitişik olan Cami kesme
taştan dikdörtgen şeklinde bir yapıdır. Harime
girişi, batı ve kuzey yönde bulunan iki kapı
açıklığı ile sağlanmaktadır. Mihrab önü kubbesi
ile başlayan ve kıble duvarına dik olarak uzanan
beşik tonozla, kubbeyle örtülü orta mekanına
dik olarak beşik tonozla, kubbeyle örtülü orta
mekanına açılan ve buradan kuzey kapısına kadar
dik uzanan beşik tonozlu devam eden orta sahın,
bunun iki yanında doğu-batı doğrultusunda
beşik tonozların örttüğü yedişer sahndan
ibarettir. Bu sahnlar birbirlerine ayaklar üzerine
oturan kemerlerle açılmaktadır.Batıda yer alan
sahnların ilkinde birinci ayağın hizasına gelecek
şekilde ortada kalmış kare şeklinde bir minare
kaidesi örtüyü delerek üst kısma çıkmaktadır.
Doğuda ilk paralel sahnının doğu duvarında yer
alan bir kapıyla kümbete geçilmektedir.
Caminin H. 1239/ M. 1823 ve
H.1273/M.1856 tarihlerinde tamir edildiği,
ayrıca caminin yeniden tamire ihtiyaç duyması
sebebiyle H. 1318/ M.1903 tarihinde Evkaf
idaresi tarafından onarıldığı, bitişiğinde
bir sıbyan mektebi ile çeşme olduğundan
bahsedilmektedir. Bu yapılardan sadece çeşme
günümüze gelebilmiştir. Yapı 1938 yılında da
bir onarım geçirmiş ve bazı mimari elemanları
yenilenmiştir.
Yapı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1968
yılında yapılan sondaj neticesinde bulunan
temel izleri üzerine yeniden inşa edilmiştir.
Bazı mimari elemanlarında değişiklikler
yapılmıştır.
Caminin bütün duvarlarını üstte sınırlayan
korniş bulunmaktadır. Pencerelerin aralarına
gelecek şekilde çörtenler yerleştirilmiştir. Dış
cephe düzenlemelerine bakıldığında; Yapının
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(Albert Gabriel’den)

kuzey cephesinin ortasında, kapı ve üzerinde
pencerenin yer aldığı dikdörtgen çerçeveli
bölüm halindedir. Kapı caminin orta sahnına
açılmaktadır. Bir düz, bir kaval, iki konveks
bordür zeminden, duvar kornişinin bir taş dizisi
altına kadar dikdörtgen şeklinde bir çerçeve
yapmaktadır. Üstteki dikdörtgen pencerenin
altında silmelerin sınırladığı yatık dikdörtgen
şeklinde bir kitabe yeri bulunmaktadır.
Duvar yüzeyinde, kapının iki yanında üçer
pencere bulunmaktadır.
Güney cephesi, 1968 yılı onarımları
esnasında yenilenmiştir. Cephe ortasında yer
alan mihrabın iki yanında yere yakın seviyede
üçer pencere bulunmaktadır.
Doğu cephesinde yer alan kümbet caminin
ikinci sahnına açılmaktadır. Buradan itibaren
duvarın geri kalan kısmında alt sırada altı, üst
sırada dört pencere yer almaktadır.
Batı cephesinin kuzey tarafına doğru caminin
altıncı sahnına açılan bir kapı ve üstündeki
pencere silmelerle çevrelenen dikdörtgen
bir alan içerisinde yer almaktadır. Caminin

altıncı sahnına açılmaktadır. İkisi oluklu, ikisi
düz olan silmeler, sövelerin orta hizasında içe
dönerek kapıyı dışta çerçevelemektedir. Üstteki
pencerenin altında sonradan yerleştirildiği
düşünülen beyaz mermerden dikdörtgen
şeklinde bir kitabe bulunmaktadır.
Ayrıca kapının sol tarafında yedinci
sahna açılan pencereden başka sağ tarafta,
üstte yer alan dört penceresi daha vardır. Bu
pencerelerin Osmanlı dönemindeki tamirlere
ait olduğu kabul edilmektedir. Sivri kemerli,
demir parmaklıklı olan pencerelerin söveleri ve
dikdörtgen şeklindeki alınlık kısımları sıvanmış
durumdadır.
Caminin minaresi sonradan yapılmıştır.
Minarenin kaidesi, caminin kıble duvarına
paralel sahnlarından birincisinin ortasına
tekabül etmektedir. Minareye çıkış kaidesinin
kuzeyinde yer alan kapıyla gerçekleşmektedir.
Harimde diğer sahnlarla aynı genişliğe
sahip olan orta sahn mihrap önünde kubbe ile
örtülmektedir.Üçgenlerle çokgen bir kasnağa
oradan da bir kornişin sıraladığı kubbeye
geçilmektedir. Kasnağın üç yönünde sivri
kemerli, şebekeli pencereler bulunmaktadır.
Kubbe dıştan kare şeklindeki gövdesi, köşelerde
üçgenlerle pahlanarak meydana getirilen oniki
yüzlü bir kasnak üzerinde yükselen piramidal bir
külahla örtülüdür. Mihrap önü kubbesinden orta
kubbeye kadar dikine uzanan beşik tonoz kıble
duvarına paralel sahnları keserek ilerlemektedir.
Orta kubbe, yer aldığı bölümün biraz
genişletilmesi ile oluşturulan kare alana
yerleştirilen “L” şeklinde kalın ayakların
üzerinde yükselen profilli kemerler ve
pandantiflerle geçilmektedir. Etek kısmına
beş dikdörtgen pencere açılmış olan kubbe,
dıştan çokgen bir kasnak üzerinde taş blokların
basamaklar halinde dizildiği piramidal örtüye
sahiptir.Kıblie duvarına paralel olarak uzanan
yedişer sahn beşik tonozla örtülüdür.
Güney duvarının ortasında yer alan mihrabı,
1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan onarım sırasında Hacı
Kılıç Camisi mihrabından kalıp alınarak
yapıldığı belirtilmektedir. Mihrab, yedi dilimli
kavsaralı, beş yüzeyli nişi olan taştan basit
görünümdedir.

Caminin ahşap minberi kündekari tekniğinde
yapılmıştır. Minberin dikdörtgen şeklindeki
kapısı teğet kemerlerle açılmaktadır. Tarih
kitabesi olmayan minberdeki yazılar Kur’an-ı
Kerimden alınan ayetleri ihtiva etmektedir.
Aynalık kısmındaki sekizgen geçmelerin
aralarındaki bezemelerin büyük kısmı
dökülmüştür. Aynalığı yanda ve geometrik
şebekeli korkuluk boyunca kufi yazılar
çevrelemektedir. Köşkün alt kısımları da
aynalıktaki bezemelere sahiptir. Köşkün yan
kısımlarında geometrik şebekeli bir pano
bulunmaktadır. Köşk ahşap sütuncelere
dayanan dilimli sivri kemerlere sahiptir. Yine
ahşap petek kısmıyla sona ermektedir.
Yazı şekli ve yan satıhlardaki geçmelerle
Hunad camisi minberi arasında benzerlik
kurulmakta ve minberin XIII. Yüzyıla ait
olduğu kabul edilmektedir.
Süslemesi : Cami içerisinde tek tezyinatlı
eleman ahşap minberdir. Kündekari tekniğinde
yapılan minberin aynalıkları, korkulukları,
köşk kısmının yanları geometrik geçmeli
süslemelere sahiptir. Aynalıkta ve köşkün alt
kısımlarında yer yer harap olsa da geometrik
geçmeler arasındaki bölümlerde rölyef olarak
meydana getirilen bitkisel bezemelere yer
verilmiştir. Kapıda, köşkün alt bölümünün
yan bordürlerinde oyma olarak tamamen
bitkisel süsleme görülmektedir. Köşkün alt
bölümlerinde, aynalığı yanda ve korkuluğu altta
takip eden bordürlerde yine bitkisel kıvrımlı
zemin üzerinde kufi yazılar yer almaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapılan tamirler
sırasında çok değişikliğe uğramış olan
caminin bütünüyle moloz taş dolgulu, kesme
taş kaplamalı duvar örgüsüne sahip olduğu
görülmektedir. Örtü sistemini meydana getiren
tonoz ve kubbeler, kemer ve ayaklarda da
durum aynıdır. Mevcut haliyle yapıda düzgün
işçilik görülmemektedir. Derz araları oldukça
belirgindir.
Taşın dışında ahşap malzemenin itinalı bir
işçilikle kullanıldığı tek eleman minberdir.
Kitabesi : Yapı üzerindeki tek kitabe, batı
kapısının üzerinde sonradan yerleştirildiği belli
olan beyaz mermerden, dikdörtgen şeklindedir.
Kitabede; “Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın
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adıyla. Ancak Allah’a ve ahiret gününe
inananlar, Allah’ın mescitlerini imar ederler,
sene 1319, 27 N.” (Kur’an-ı Kerim IX-18.
ayet) yazılıdır.
Tarihlendirme : Cami ve kümbetin
birlikte yapıldığı düşüncesinden hareketle,
Kümbetin mimari özellikleri diğer kümbetlerle
karşılaştırılarak XII. Ve XIII. Yüz yıl
kümbetleri ile benzerliği görülmektedir. Sahip
olduğu özelliklere bakılarak kümbet XII. Yüz
yıl son çeyreğine veya XIII. Yüz yıl başlarına
tarihlendirilmektedir.
Kümbetten
sonra
yapılan Camiyi de XII. Yüz yıl ilk çeyreğine
tarihlendirmek mümkün görünmektedir.
Kaynakça :
Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes
Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
M. Zeki Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan
Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”,

Lalapaşa Cami, genel görünüş.
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Vakıflar Dergisi, Sayı : V, Ankara, 1962.
Yasemin Demircan (Özırmak),Tahrir ve
Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları,
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları,
Yayın No: 2, Kayseri, 1992.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren
: Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93,
Ankara, 1982.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları,
Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Oktay Aslanapa-E. Diez, Türk Sanatı,
İstanbul, 1955.
Oktay Aslanapa; Türk Sanatı, İstanbul,
1973.
Çayırdağ, M., Kayseri TarihiAraştırmaları,
Kayseri, 2001.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Devrine Ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları”, Tarih Dergisi, S: XXXIV, İstanbul,
1984.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı
Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1998.

Lalapaşa Cami, genel görünüş.

Lalapaşa Cami, batı cephe.
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Lalapaşa Cami, doğu cephe.

Lalapaşa Cami, giriş kapısı.
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Lalapaşa Cami, iç mekan.

Lalapaşa Cami, iç mekan.

Lalapaşa Cami, iç mekan.

Lalapaşa Cami, iç mekan.
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Lalapaşa Cami, minber.

Lalapaşa Cami, minber kapısı.

Lalapaşa Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : GÜLÜK CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri merkez, Melikgazi İlçesi,
Kölük Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : XII. Yüz yılın ilk yarısı.
Plan ve mimari özellikleri : Düzgün olmayan dikdörtgen şeklindeki yapı, doğu bölümündeki cami ve batısındaki medrese ile bir bütünlük
gösterir. Bu yapı hemen kuzeyinde yer alan ve
Kölük Şemseddin tarafından yaptırılan hamam
ile birlikte bir külliye teşkil eder.
Medrese ve cami organik olarak birbiriyle
mükemmel bir biçimde bütünleşmiş ve aynı
tarihte inşa edilmişlerdir. Cami ve medresenin
taç kapıları birbirinden ayrı olarak kuzey cephesinde yapılmıştır. Cami ve medresenin girişleri her ne kadar ayrı ise de içeride harim ile
medresenin avlusunu birbirine bağlayan geniş
bir açıklık bulunmaktadır.
Cami derinlemesine yönelen bir plan sisteminde inşa edilmiştir. Orijinalinde mihraba dik
olarak uzanan sahınlar, bir çok onarım sonucunda değişikliklere uğramıştır. Fakat mihrab
önü kubbesi ve devamındaki küçük bir açıklıktan oluşan iç avlu plan şemasını korumuştur.
Bu plan şeması Kayseri’deki camilerde yaygın
olarak uygulanmıştır.
Yapının orijinal planı hakkında farklı görüşler
ileri sürülmektedir. Medresenin camiye sonradan
eklendiği ifade edilmektedir. Güney duvarının
doğu kısmındaki eğimi, duvar dışında yapılan
hafriyatta temelde kot bakımından farklılıklar
olduğu, duvarın doğu köşesine yakın kısmının
temelinin daha yukarıda başladığı, doğu duvarı
ile kuzey duvarın cami kapısına kadar kısmının
malzeme ve işçilik yönünden benzerliği ve diğer duvarların farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir. Bütün bunlardan hareketle caminin doğu
tarafına bir ilave yapıldığı düşünülmektedir. Bu
ilaveye köşe kapısı ve kıble duvarına paralel
sahnlar dahil olmaktadır.
Yapılan araştırmalar neticesinde çinili mihrabın altında orijinal taş mihrab çıkarılmıştır.
Caminin beden duvarları orijinal olmasına
karşın medresenin kuzey duvarı yenilenmiştir.
Yapının cephelerine bakıldığında; bütün duvar-

(Oktay Aslanapa’dan)

(Albert Gabriel’den )

larını üstte çevreleyen “S” profilli kornişten bir
taş dizisi dikkati çekmektedir.
Doğu cephesi; duvarın üst kısmında dikdörtgen dört pencere yer almaktadır. Pencerelerin her biri bir sahna açılmaktadır. Pencereler
cami içinde yuvarlak kemerli dikdörtgen nişler
içerisindedir. Kornişin alt kısmında iki çörten
bulunmaktadır.
Güney cephesinde; duvarın doğusunda, taş
söveli dikdörtgen iki alt pencere, cephenin
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medrese bölümünü teşkil eden güney batı tarafında ise camiye açılan bir alt ve bir üst, medreseye açılan bir alt iki üst şeklinde, iki sıra halinde pencereler bulunmaktadır. Bu pencereler
dikdörtgen nişler içerisindedir. Güney cephe
orasında dikdörtgen şeklinde duvardan çıkıntı
yapan payandalı mihrap görülmektedir.
Batı cephesi duvarında alt katta üç mazgal
pencere, üstte tamirler sırasında genişleyen ilki
kareye yakın dikdörtgen küçük bir pencere ve
üç mazgal pencere sıralanmıştır.
Külliyenin kuzey cephesi, aynı zamanda cami
ve medresenin ön cephe duvarını oluşturmaktadır.
Cami ve medresenin giriş kapıları bu cephe üzerindedir. Kuzey cephesinde; eski cami kapısının
sivri kemerinin üzerinde yatık dikdörtgen şeklinde bir penceresi bulunmaktadır. Bu cephede, kuzey duvarının batı köşesinde yenilendiği anlaşılan
sivri kemerli bir niş içerisinde medrese kapısı yer
almaktadır. Kapının üstünde doğuya doğru bir çörten bulunmaktadır. Duvarın kuzey batı köşesine
yakın yerde dikdörtgen şeklinde beyaz mermerden
bir tamir kitabesi bulunmaktadır. Bu kapının doğusunda hemen hemen aynı özellikleri taşıyan, eşiği
diğerinden daha yüksek seviyede bulunan caminin
kapısı yer almaktadır. Sivri kemerli kapı nişinin
üzerinde yatık dikdörtgen şeklinde bir pencere
vardır. Bu kapının da üstünde ikinci bir çörten yer
almaktadır. Bu kapı çok oynanmakla birlikte cami
kapısıyla büyük benzerlikler göstermektedir. Medrese kapısı sivri kemerli bir niş içerisinde kitabesiz
ve rozet süslemesi olmadan diğerinden daha sade
bir şekilde ele alınmıştır.
Kuzey duvarı üzerinde köşe taç kapısına
yaklaşık 11 metre, medrese taç kapısına yaklaşık 8 metre uzaklıkta, caminin kuzey kapısı
bulunmaktadır. Kapı kesme taştan sivri kemerli
derince bir niş içerisindedir. Sivri kemerin hemen altında dikdörtgen şeklinde üzerinde üç
satır halinde yazıya sahip kitabe ve onun altında kare bir çerçeve içinde rozet yer almaktadır.
Kapının geçmeli taşlardan meydana gelen basık kemeri ile yukarıdaki bölüm arasına sonradan sundurma şeklinde bir çıkıntı eklenmiştir.
Kemer yuvarlak başlayıp düz devam eden ve
yuvarlak profille taş sövelere oturan konsollara dayanmaktadır. Bu kapıya da yoldan merdivenle inilmektedir. Cami içinde camekanlı bir
bölüme alınan kapıya üç basamaklı merdivenle
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çıkılmaktadır.
Caminin kuzey doğu köşesinde “köşe taç
kapısı” bulunmaktadır. Taç kapı beden duvarlarından dışarı doğru taşkınlık yapmamakta, ancak kütlevi görünüşünü korumaktadır. Dikdörtgen formlu taç kapıyı iki yanda kalan izlerden
belli olan köşeli sütunceler sınırlamaktaydı. En
dışta kademeli olarak birbirini takip eden iki
ince şeritten sonra iç bükey bir geniş bordür yer
almaktadır. Bu bordürün üstte devam edip etmediği belli olmamakla birlikte büyük bir ihtimalle üst kısmı da çerçevelemekteydi. Bordürü
takip eden bir başka bordürün hemen üstünde
soldaki tamamen sağdaki ise büyük ölçüde harap vaziyette olmak üzere iki kabara yer almaktadır. Bunların arasında dikdörtgen şeklinde taş
üzerinde üç satır yazılı kitabe bulunmaktadır.
Kapının yedi sıra mukarnaslı kavsarası, mukarnaslı tablalara oturan teğet bir kemerle çerçevelenmiştir. Mukarnaslı tablaların altında taşa
oyularak meydana getirilen sütunceler yer almaktadır. Üç basamaklı merdivenle inilen kapının girişi alt kısımları dilimli olan basık kemere
sahiptir. Bu kemer taş söveler üzerinde yer alan
mukarnaslı tablalara oturmaktadır. Kapı nişinin
yan duvarlarında taş üzerine oyularak meydana getirilen teğet kemerli birer alan içerisinde
dörder sıra mukarnaslı kavsaraları olan mihrabiyeler yer almaktadır. Mihrabiyelerin nişleri
beş kenarlıdır. Mihrabiyelerin kemerlerinde taç
kapının kemerindeki bitkisel bezemeye benzeyen bir süsleme yer almaktadır.
Ahşap kanatlara sahip olan kapı camiye dikdörtgen şeklinde açılmaktadır.
Harimde diğerlerinden daha geniş ve yüksek
bir orta sahn ile bunun batısında kıble duvarına
dik olarak uzanan bir ikinci sahın yer almaktadır. Bunlarla birlikte doğu kısmında kıble duvarına paralel olarak uzanan beş sahın ana hatlarıyla caminin planını meydana getirmektedir.
Orta sahnın mihrab önündeki kubbesi üç
yöne profilli sivri kemerlerle açılmaktadır. Kuzeye doğru beşik tonozla devam eden bu sahın
ortada kuzey güney doğrultusunda kemerlerle
kareye dönüştürülerek kubbeyle örtülen mekana
bağlanmaktadır. Orta sahın tonozlu iki bölümle
caminin kuzey kapısında son bulmaktadır. Bu
kapıya camiden basamakla çıkılmaktadır.
Tuğladan yapılan dışı sonradan moloz taşla

kaplanan mihrab önü kubbesine üçgenlerle geçilmektedir. Kubbe yüzeyine dört yönde kare
şeklinde pencereler açılmıştır. Düz bir korniş
sıvayla kaplanmış kubbe yüzeyini etek kısmında sınırlamaktadır. Kubbe basit profilli sivri kemerlerle üç yönde harime açılmaktadır.
Mihrab önü kubbesi kuzeye doğru sivri beşik
tonozlu bir bölüm ile ilerlemekte, bunu da kemerlerle kareye dönüştürülen, pandantiflerle geçişin sağlandığı kubbeli bir mekan takip etmektedir. Mihrab önü kubbesinden daha küçük olan
ve avluya tekabül eden mekanın kubbe eteğinin
dört yönünde pencereler yer almaktadır. Bu bölümün zemininde restorasyon sırasında birde
kuyu ortaya çıkarılmıştır. Bu mekandan kuzeye
doğru uzanan her iki bölüm de kıble duvarına
dik uzanan sivri beşik tonozlarla örtülmüştür.
Girişin sağ tarafında tekne tonozla örtülü bir
mekan bulunmaktadır. Camiye doğu ve güney
yönlerinde araları camekanla kapatılan basık
kemerlerle açılan bu mekan ile güneyinde kalan kısım batıdaki sahnı meydana getirmektedir. Bu sahnın medrese tarafında, batı duvarında bulunan, yan yana dikdörtgen iki açıklık,
demir doğrama ile iki kapı haline getirilmiştir.
Buradan kuzeye doğru devam eden iki ayak
üzerinde yükselen basit profilli sivri kemerli üç
açıklık camiyi medreseye bağlamaktadır. Bu
kemerlerin araları da camekanla kapatılmıştır.
Cami doğu duvarından ilk ayağa kadar kıble duvarına paralel olarak beşik tonozla örtülü uzanan birinci bölümü mihraba dik beşik
tonozlu bir ikinci bölüm takip etmektedir. Bu
ayaktan daha kuzey batıda bulunan kubbe ayağına diyagonal bir şekilde, hafifçe dışa taşarak
oturan kemer, ikinci ayak hizasına kadar uzanan söz konusu tonozu içten desteklemektedir.
Kıble duvarına paralel uzanan ikinci sahında
da ayaklar hem kuzey-güney, hem de doğu-batı
doğrultusunda kemerlerle birbirlerine bağlanmaktadır. Yine kıble duvarına paralel olarak
uzanan beşik tonozlu üçüncü sahın, orta sahnın ortasındaki kubbeli mekana kadar devam
etmektedir. Beşinci sahnın kuzey-doğu köşesi
kesilerek bu kısma bir kapı açılmıştır.
Dikdörtgen formlu mihrabın yapım tarihi
ve ustası bilinmemektedir. Kayseri’de bilinen
tek mozaik çinili mihrab olması bakımından
önemlidir. Caminin kıble duvarında orta akstan 30 cm. kadar doğuya kaydırılan mihrabı;

dikdörtgen şeklinde, üzerinde dendenları olan,
çini süslemelidir. Restorasyon sırasında ortaya
çıkan caminin asıl taş mihrabının üzerine sonradan çini mozaik tekniğinde yapılmıştır.
Dikdörtgen şeklindeki mihrabı üstte taçlandıran beş dendan da firuze zemin üzerine mor
palmet ve kıvrık dallardan meydana gelen bitkisel motifler yer almaktadır. Mihrabı ikisi dar,
biri geniş olmak üzere üç bordür yanlarda ve
üstte dolaşmaktadır. Bu bordürlerin zeminden 3.00 metre yüksekliğe kadar bozulduğu ve
üzerlerinin çini süslemeleri taklit eden kalemişleri ile boyandığı görülmektedir.
Birinci dar bordürde firuze ve mor renkte kare
şeklinde çinilerin damalı bir kompozisyon meydana getirdikleri iki kaval silmenin birbirine geçmeler yaptığı görülmektedir. Dar bordür bu gün
mermer taklidi taş sütuncelere dayanmaktadır.
İkinci dar bordür, mor renkte kıvrık dallar ve palmetler üzerine nesih yazıya sahiptir. Yazı yanlarda firuze, üstte mor renktedir. Beyaz alçı zemin
belli olmaktadır. Üçüncü ve geniş bordürde, firuze renkli çinili şeritlerin kesişerek meydana getirdiği on kollu yıldızların arasında mor çinilerden
palmetler yer almaktadır.
Mihrab nişinin üstünde yer alan dikdörtgen
şeklindeki firuze renkli bitkisel motifli zeminin üzerinde mor kufi yazı (Tövbe suresinin
18. ayeti kerimesi) bulunmaktadır. Bunu çevreleyen dar bordürlerden dıştakinde geometrik
örgü, içtekinde bitkisel geçmeli bir kompozisyon görülmektedir.
Mihrabın köşeliklerinde üzerinde mor, firuze renkte geometrik geçmelerin bulunduğu kaval silme birer düğüm yapmakta ve düğümlerin
ortasında da firuze renkte ajurlu iki kabara yer
almaktadır.
Sivri kemerli az derin niş açık maviye boyanmıştır. Mihrap kavsarası beş sıra mukarnaslıdır.
Dikdörtgen şeklindeki mihrap nişinin yan ve
orta yüzeyinin yanlarında yer alan üçgen alanlar
mukarnaslarla hareketlendirilmiştir. Üstte mor,
firuze renkte çinili ilk iki sıra dışında mukarnaslar koyu maviye boyanmıştır. Nişin üst kısmındaki üçgen alanı bitkisel süslemeli kare şeklinde
XVI. Yüz yıl Osmanlı çinileri kaplamaktadır.
Bunun altında beş sıra mukarnaslı sarıya boyanmış üç yüzlü mihrabiye yer almaktadır. Nişin
yanlarındaki bordürlerde görülen çini taklidi kaKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

55

lemişi süslemeler son zamanlara aittir.
Selçuklu geleneğini gerek teknikte gerekse
motiflerde yaşatan bu mihrabın konuyla ilgilenen sanat tarihçileri tarafından genel olarak
XIII. yüzyıl sonlarına tarihlendirildiği görülmektedir.
Mihrabın 1210-11 yıllarında yapılan tamir
sırasında camiye eklenmesini hemen bütün
araştırmacılar erken olarak görmektedir. Bitkisel motiflerin gelişmiş, irileşmiş, netleşmiş
görünüşleri ve mozaik çini tekniğinde çok sayıdaki mihrab örneği, bu mihrabın XIII. yüzyıl
sonlarına tarihlenmesine sebep olmuştur. Bu
açıdan düşünüldüğünde varılan sonuç pek de
hatalı görünmemektedir.
Kölük camisi mihrabının gerek bezeme ve
form, gerekse boyutlarının büyüklüğü ile onarım tarihi dikkate alındığında 1335 yılı uygun
görülmektedir.
Minberi yakın zamanlara aittir.
Minaresi; yapının çatısı üzerinde küçük avlu,
kubbe ile medresenin avlu açıklığının arasına
sonradan yapılmıştır. Kayseri’de çok görülen
köşk minare adı verilen tiptedir. Kare şeklinde
altı sütun kaş kemerlerle birbirine bağlanmakta, üzerinde kesme taştan sivri kule şeklinde
yükselen bir çatıyla nihayetlenmektedir. Kulenin alt yüzünde küçük sivri kemerli dikdörtgen
delikler yer almaktadır.
Minareye medresenin üst kısmında bulunan
batı revakın güneyindeki merdivenlerle çıkılmaktadır.
Süslemesi: Genel hatları ile çok sade olan
yapının en süslü elemanı sonradan camiye eklenen çini mihrabıdır. Geometrik ve bitkisel bezemenin mozaik çini tekniği ile bir arada kullanılmıştır. Bunun dışında cami ve medrese kısmında herhangi bir süslemeye rastlanmamıştır.
Yalnız caminin kuzey-doğu taç kapısı ve
kuzey kapısında taş üzerine alçak kabartmalar
dikkati çekmektedir. Caminin kuzey kapısının
yegane süslemesi sivri kemerli alınlığın kare
şeklindeki panosu üzerinde iri kabartmalar halinde çiçek şeklindeki rozettir.
Köşe taç kapısında, geometrik süslemeler
(taç üzerinde oyularak meydana getirilen yarım
yıldızların belirli aralıklarla ilerlediği dış bordür, yine taş üzerinde oyularak ortaya çıkarı56
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lan geometrik geçmeli ikinci bordür), bitkisel
süslemeler; (taç kapı kemerinde palmet dizileri, harap vaziyetteki kabaralar, fikir vermekten
uzak olsa da bunların da bezemeli olduklarını
göstermektedir.) görülmektedir. Diğer kapılardan farklı olarak kuzey-doğu taç kapının basık
kemeri alt kısımda dilimlidir.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarında kesme taş kullanılmış olmakla birlikte
mihrabönü kubbesinde moloz taş örgü ve bunun üstünde kıvrılarak kubbenin tepesine kadar
çıkan taş basamaklar dikkati çekmektedir.
Yapıda uygulanan kemerler genel olarak
çift merkezli sivri kemerdir. Bunlar basit profilli olarak birbirini takip ederek kalın ayaklara
oturmaktadır. Kesme taştan yapılan bu kemerler dışında hücre kapılarında yer alan basık kemerler yekpare taştan meydana gelmiştir.
Kölük cami ve medresesinde farklı onarım
yıllarına ait farklı malzemeler dikkati çekmektedir. Dış duvarlarında kesme taş kullanılmışsa
da yer yer eğrilikler ve kaba bir işçilik kendini
göstermektedir. Batı duvarında yer alan pencerelerin etrafındaki moloz taşlar hemen bütün
cephelerde dikkati çeken gelişigüzel yerleştirilmiş kesme taşlar ve moloz taşlar arasında kendini gösteren kalın harçlar özensiz bir işçiliğin
göstergesidir.
İç kısmında duvarlar kemer üzengileri hizasına kadar sıvalı ve badanalıdır. Bunların altında genelde yeni kesme taş kullanılmışsa da
medrese eyvanının duvarları moloz taştan meydana gelmiştir.
Kemer ve ayaklarda da kesme taş kullanılmıştır. Mihrab önü kubbesinde tuğla, orta kubbede ise moloz taş kullanılmıştır. Günümüzde
bunların üstü sıvalıdır. Kubbenin dış kısmı ise
moloz taş ile kaplanmıştır.
Aslında toprak örtülü bir dama sahip olan yapının üzeri ahşapla örtülüp sacla kaplanmıştır.
Pencerelerin büyük bir kısmında demir parmaklıklar göze çarpmaktadır. Ahşap kapı kanatları onarımlar sırasında yenilenmiştir.
Kölük camisinin mimari kompozisyonu ve
plan elemanlarının düzenlenişi Anadolu Selçuklu mimarisinde pek karşılaşılmayan bir takım özellikleri sahiptir. Medrese ile homojen
bir biçimde, harimden birbirine bağlantılı olarak yapılması, mihrab önü kubbesi, devamında

açıklığa yönelen beşik tonozlu bölüm ve üzeri
sonradan kapatılmış küçük avlu düzenlemesi
gibi hususiyetler dolayısıyla farklılıklar göstermektedir.
Caminin planında geçirdiği onarımlar sonucu bazı değişiklikler olmuştur.
Kitabesi: Kitabelerin en eskisi kuzey-doğu
taç kapısının üzerinde yer almaktadır. Dikdörtgen şeklindeki taş kitabe Selçuklu sülüsü ile üç
satır halinde kabartma yazı şeklindedir. Kitabede “bu binayı Keyhüsrev’in oğlu, dünya ve dinin şerefi, fetihler sahibi, mü’minlerin emirinin
ortağı, büyük sultan Keykavus’un hakimiyeti
zamanında Allah’ın en zayıf kulu, iffetli kadın,
Yağıbasanoğlu Mahmud’un kızı Atsız Elti Hatun (1210-11) yılında onartmıştır” yazılıdır.
Caminin kuzey kapısının üzerinde sivri kemerli bir niş içerisinde iri rozetin üstünde taş
üzerine kabartma olarak üç satır halinde yazılı dikdörtgen şeklinde bir kitabe bulunmaktadır.1325 Rumi tarihini taşıyan ve bir tamiri gösteren kitabede; “Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın
adıyla, Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve
ahiret gününe inananlar ve namazını kılanlar
imar ederler. Sene 1325” yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabelerden; yapının
1210-11 yılında tamir edildiği, H. 735/ M. 1335
yılında Vakfiyesine göre Kölük Şemseddin tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. Yapıda
onarımın boyutları ve hangi elemanların onarıldığı konusunda kesin bir şeyler söylemek mümkün olamamaktadır. Örtü sistemi, kemerleri,
duvarların büyük bir kısmının tahrip olduğu düşünülmektedir. Tahrip olan bu bölümlerin çinili
mihrab da dahil olmak üzere yenilendiği gözlenmektedir. Kayseri’deki benzer örnekler ve kitabelerden çıkarılan sonuca göre yapının XII. Yüz
yıl ilk yarısında yapıldığı söylenebilir.
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Gülük Cami, genel görünüş.

Gülük Cami, genel görünüş.
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Gülük Cami, girişi.

Gülük Cami, kitabe.
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Gülük Cami, taçkapı.

Gülük Cami, kitabe.
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Gülük Cami, iç mekan.

Gülük Cami, harimde yer alan kuyu.
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Gülük Cami, üst örtüden detay.

Gülük Cami, mihraptan detay.
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Gülük Cami, minber.

Gülük Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : HAN CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri merkez Talas yolu üzerindedir. Kayseri şehir surlarının güneydoğu kalıntısına bitişik olarak yapılmıştır.
Bugünkü durumu : Han olarak inşa edilmiş, daha sonra yapılan değişikliklerle camiye
dönüştürülmüştür.
Tarihi :XIII. Yüzyıl ikinci çeyreği
Plan ve mimari özellikleri : Yapı güneybatıdan şehir surlarına yaslanan, derinliğine
dikdörtgen planlı, beş sahnlı, avlusuz bir handır. Yapıda sahnlar yedi bölümlü olarak inşa
edilmiştir. Her sahn dikdörtgen şeklinde ikişer
ayak üzerine oturan, doğu-batı doğrultusunda
yer alan yuvarlak kemerlerle birbirine açılmaktadır. Orta sahn derinliğine atılmış kademeli
beşik tonozlarla örtülürken, yan sahnlar enine
tonozlarla kapatılmıştır. Yapının içinde enine
dört, uzunluğuna altı sıra halinde tertiplenmiş
24 adet taş ayak bulunmaktadır.
Yapının önünde beş açıklıklı, yuvarlak kemerli, payeli bir revak yeralmaktadır. Bunlardan kapı karşısına rastlayan orta tonoz diğerlerinden daha yüksektir. Hanın basık kemerli
kapısı orta göze açılmaktadır. Caminin mihrabı
bu kapı yerine yerleştirilmiştir ve sonradan bu
kapı iptal edilmiştir.
Orta sahnın güneyindeki mihrap; yuvarlak
kemerli bir niş içerisindedir. 1960-64 yıllarında yapılan restorasyonlar sırasında yapılmıştır.
Mihrabın üzerinde tonoza bitişik vaziyette dikdörtgen bir pencere yeralmaktadır. Bu cephede
bulunan dört pencere sonradan açılmıştır.
Minberi yakın zamanlarda taştan yapılmıştır.
Caminin kuzeyi ahşap kafesli kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Bu mekana harimin
batı ve doğu duvarına yakın birer ahşap merdivenle çıkılmaktadır.
Caminin Talas yolu üzerindeki, günümüzde
kullanılan kapısı sonradan açılmıştır. Güney
yönü kıble istikameti olarak tanzim edilmiş ve
mihrap eklenmiştir.
Süslemesi : Duvarları üzerinde çörtenler
yer almaktadır. Bu unsurlar dışında yapıda bezemeye rastlanmamıştır.
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Malzeme ve teknik : Caminin güney cephesi duvarı ile sur kalıntıları birleştirilmiş ve
bu yüzeyde devşirme malzeme ile kalın hatıllı
dolgu malzemesi de kullanılmıştır. Bu duvarın
kalınlığının iki metreye yaklaştığı görülmekte-

dir. Bu kalınlık caminin bu yüzeyinin bilinen
cami duvar kalınlıklarından ve diğer duvarların
kalınlığından farklıdır. Orijinalinde tamamıyla
kesme taştan yapıldığı anlaşılan yapıda, onarımlarla moloz taşlarında kullanıldığı görülmektedir.
Yapıda sahnların üzeri kesme taştan beşik
tonozlarla örtülmüştür. Orijinalinde tonozların
üzeri toprak dam örtülü iken, sonradan kesme
taşlarla kaplanmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapının günümüze gelemeyen avlusu ve kapalı kısmıyla genel han
şemasını tekrarlayan erken tarihli örneklerden
birisi olduğu, şehrin gelişimi ve han yapılarının
mimari gelişimi içerisinde değerlendirilmesi
dikkate alındığında XIII yüz yılın ilk çeyreğine
tarihlendirilmesinin uygun olacağı araştırmacılar tarafından kabul gören bir görüştür.

Kaynakça:
Tanju Cantay, “Kayseri’de Talas Yolu Üzerindeki Bazı Kalıntıların Değerlendirilmesi”, Tarih
ve Toplum Mecmuası, Sayı 22, Ekim, 1985.
Tahsin Özgüç, Mahmut Akok, “Üç Selçuklu
Abidesi- Dolay Han, Kesikköprü Kervansarayı
ve Han Camisi”, Belleten, C. XXII, Sayı 86,
Ankara, 1958.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
K. Erdman, Das Anatolische Karavan Saray Des 13 Jahrhunderts, Erster Teil Verlag
Gebr-Man, Berlin, 1961.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren: K.
Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara, 1982.

Han Cami, kuzey cephe.
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Han Cami, batı cephe.

Han Cami, güney cephe.
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Han Cami, iç mekan.

Han Cami, iç mekan.

Han Cami, mihrap.
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ESERİN ADI		: HUNAD CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri merkez, Surun dışında, İç Kalenin doğusundadır. Hunad külliyesinin merkezini oluşturmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : H. 635, Şevval-M. 1238 Mayıs, Haziran.
Plan ve mimari özellikleri : Kıble istikametine doğru uzunlamasına dikdörtgen şeklinde inşa edilmiştir. Mihrab önü kubbesinin yer
aldığı diğerlerinden daha yüksek ve geniş bir
orta sahn ile mihrab önü kubbesinin iki yanında, iki sahn genişliği boyunca kıble duvarına
dik uzanan beşik tonoz örtülü birer sahn, doğu
ve batıda kıble duvarına paralel beşik tonozlarla uzanan sahnlardan meydana gelmiştir. Caminin doğu paralel sahnları on adet iken batı
sahnlarının sayısı yedidir. Sekizinci batı sahnı
caminin kuzey batı köşesinde yer alan türbe avlusunun önünde bu sahnlara dik istikamette üç
beşik tonoz ile örtülmüştür.
Kalınlığı 1.55 metre olan kesme taş kaplamalı duvarları, üstte düz, dışa doğru taşkın bir
korniş sınırlandırmaktadır.

(Mahmut Akok’tan)
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Yapının dış cephelerine bakıldığında; batı
cephesi, yapının asıl cephesini oluşturmaktadır.
Hemen önündeki hamamın çapraz şekilde cami
duvarına bitişik olarak yer alması dolayısıyla
taç kapısı yana kaymıştır. Dikdörtgen şeklinde
cepheden dışa taşan abidevi kapı bulunmaktadır. Sekizinci batı sahnı batı kapısının harime
açıldığı yerdir.
Üstte oluklu bir kornişle sınırlanan taç kapıyı dışta bir yazı kuşağı ve iki geniş bordür
çevrelemektedir.İçe eğimli bu bordürden sonra üstte dikdörtgen şeklinde beyaz mermerden
bir kitabe yer almaktadır. Kademeli iki teğet
kemer halindeki taç kapı kemerlerinin köşeliklerinde rozetler bulunmaktadır. Teğet kemerlerden dıştaki yanlarda birer bordür olarak devam

(Mahmut Akok’tan)

(Albert Gabriel’den)
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ederken içteki kemer ise onbir sıra mukarnaslı
kavsaranın alt hizasında yanlardaki sütuncelere
oturmaktadır.
Kavsaranın altında, kapı nişinin yan yüzlerinde de devam eden bir yazı kuşağı bulunmaktadır. Bunu altta renkli geçmeli taşlardan meydana gelen kapının basık kemeri sınırlamaktadır. Kemerin alt kısımlarındaki bezemeler sövelerde de devam etmektedir. Yuvarlak profilli
tablalara oturan kemerin kilit taşında yer alan
altıgen içerisinde “Allah” yazısı görülmektedir.
Kapı nişinin iki yanında teğet kemerli birer niş
içerisinde mihrabiyeler yer almaktadır. Beş sıra
mukarnaslı kavsaraları olan mihrabiyeler yarım
silindirik nişlere sahiptir. Mihrabiyeler ile yazı
kuşağı arasındaki dikdörtgen panolarda bezemeler bulunmaktadır.
Taç kapının hemen sağında yapıya sonradan eklenen ve kare kaide üzerinde yükselen
silindirik minare yer almaktadır. Kesme taştan yapılan minarenin kare kaidesi pahlanarak
çokgene, birbirini takip eden biri kalın diğeri
daha ince kaval silmelerden sonra silindirik
gövdeye geçilmektedir. Bir bilezikten sonra iki
kademeyle genişleyen şerefe altına sahip olan
minarenin şerefe korkulukları taştan ve sağır
olarak ele alınmıştır. Petek ve külah kısımları
da kesme taş örgülüdür.sivri
Kapının üzerinde ise daha geç tarihlerde ilave edilen köşk minare tipinde ikinci bir minare
vardır. Köşk minare; kare şeklinde altı sütunce
üzerine oturan dilimli kaş kemerlere sahip altıgen biçimlidir. Külah altı yüzlü basık piramidal görünüştedir. Bu örtünün ortasında yer alan
yine kesme taştan ince, uzun ikinci bir gövde
külahla bitmektedir.
Güneyden itibaren dördüncü sahnının kemerleri hizasında batı duvarında beş yüzlü bir
destek kulesi duvar yüksekliği boyunca uzanmaktadır. Destek kulesinde, kare kaide köşelerde pahlanarak çokgen gövdeye geçilmektedir.
Güney batı köşede de altıgen gövdeli kule görülmektedir. Ayrıca dördüncü sahna açılan altta, beşinci ve altıncı sahnlara açılan üstte birer
pencere, güneybatı köşedeki ve dördüncü sahn
hizasındaki kule arasında da üç pencere yer almaktadır. Pencerelerin aralarında çörtenler bulunmaktadır.
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Güney cephesi köşede, kenarları pahlanmış kare kaide üzerinde altıgen gövdeli kule
ile başlamaktadır. Cephenin ortasında mihrabı
dıştan destekleyen beşgen gövdeli bir destek
kulesi yer almaktadır. Bu payandanın solunda
bir pencere, sağında biri yukarıda biri altta olmak üzere iki pencere yer almaktadır. Güney
cephe kare şeklindeki destek kulesi ile nihayetlenmektedir.
Doğu cephesi; güneydoğu köşedeki kare
şeklindeki kule ile başlamakta, yedince ve sekizinci sahnları birbirinden ayıran kemerler
hizasında yine kule birer kule bulunmakta, kuzeydoğu köşede aynı şekildeki kule ile sona ermektedir.
Doğu sahnların hepsinde şekil ve seviye farklılıkları olan pencereler yer almaktadır. Duvarın
üst kısmında üç çörten vardır. Caminin doğu
kapısı dördüncü sahna açılmaktadır. Cepheden
dışa taşan, dikdörtgen şeklinde düzenlenen kapı,
yanlarda ve üstte birer silme ile çevrelenmekte,
içte dar bordürü kademeli olarak takib eden geniş bir bordür de bezemeli olarak yer almaktadır.
Üstte dikdörtgen şeklinde beyaz mermerden bir
kitabeye sahip olan kapının teğet kemerindeki
bezemeler kemer köşeliklerini yanlarda ve üstte bir bordür halinde çevrelemektedir. Yedi sıra
mukarnaslı kavsaraya altta bir sıra kaval, iki
sıra düz silmeleri olan bordür kapı nişinin yan
yüzlerinde devam ederek ön yüze çıkmaktadır.
Burada ye alan zar başlıklı sütuncelerin hemen
yanından zemine kadar inmektedir. Kapının basık kemeri geçmeli taşlardan meydana gelmiştir. Kapı nişinin yan duvarlarında taşa oyularak
meydana getirilen sivri kemerli birer niş içerisinde dörder sıra mukarnaslı kavsaraları, dörder
yüzlü nişleri olan mihrabiyeler yer almaktadır.
Bu kapı açıklığına dışarıdan beş basamaklı merdivenle çıkılmaktadır.
Kuzey cephesinin bir bölümü medresenin
güney duvarı ile ortaktır. Medrese duvarının
bittiği yerde, kuzeybatı köşede camiye bir kapı
daha açılmıştır. Bu kapı orta sahnın hizasındadır. Kapı içten profilli çift merkezli, sivri kemerli dikdörtgen şeklinde bir niş içerisindedir. Sekiz sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Kapıya
dışarıdan üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Bu kapının üstünde sola doğru dikdörtgen
şeklinde küçük iki pencere aralarında çörtenle

birlikte yer almaktadır. Cephe ortasındaki kare
şeklindeki destek kulesinin her iki yanında duvar yüzeyine birer pencere açılmıştır.
Caminin harim kısmında diğer sahnlardan
daha geniş ve yüksek tutulan orta sahn, mihrab
önü kubbesi, eyvan hatırasını yaşatan mekan ve
arta mekanı örten kubbe ile diğerlerinden daha
belirgin haldedir.
Mihrab önü kubbesi sivri kemerler ve pandantifler üzerine oturmaktadır. Kubbe eteğine
dört adet pencere açılmıştır. Orta sahnın sivri
beşik tonozun örttüğü kısmından sonra, çok tamir geçirdiği belli olan ve avluya tekabül eden
ikinci kubbeli kısım bulunmaktadır. Burada
sivri kemerler ve pandantifler üzerine oturan
kubbe kasnağının oniki yüzünde de birer yer
almakta, düz bir kornişten sonra kubbe oturmaktadır.
Mihrab önü kubbesinin iki yanında kıble duvarına dik uzanan sivri beşik tonozlu sahnların
dışında doğu ve batıda aralarda kemerlerle desteklenen kıble duvarına paralel doğuda on batıda ise yedi adet sivri beşik tonoz örtülü sahn
yer almaktadır. Camini kuzeybatısında bulunan
kümbetin kuzeyindeki sahında üç adet sivri beşik tonoz örtülü bölüm kıble duvarına dik bir
şekildedir.
Harimde kare şeklindeki ayaklar üzerine
oturan kemerlerin genel olarak kesme taştan ve
çift merkezli sivri kemer şeklinde oldukları görülmektedir.
Sahınları birbirinden ayıran ve örtü sistemini taşıyan kemerlerin bir kısmı kare şeklinde
kesme taş ayaklara oturmaktadır.
Caminin doğusunda üçüncü sahnın duvarında yer alan onyedi basamaklı bir merdivenle
dama çıkılmaktadır.
Caminin taş mihrabı düz bir çerçeve içerisinde bir silme ile çevrelenen dikdörtgen bir
alanı kaplamaktadır. Silmeyi birincisi süslemesiz, ikincisi üzerinde bezemeleri olan geniş ve
içe eğimli dar üç bordür kademeli olarak takip
etmektedir. Beş sıra mukarnaslı kavsarayı kuşatan teğet kemerin de yüzeyi bezemelidir. Kemer mihrap nişinin yanlarındaki burmalı sütuncelere oturmaktadır. Kavsarayı altta sınırlayan
tezyin edilmiş dar bir bordürden sonra altta üç
yüzlü mihrab nişi yer almaktadır. Nişler üstte

(Ömür Bakırer’den)

istiridye kabuğu şeklinde taçlanmaktadır.
Minber, mihrabın sağında yer almaktadır.
Tarih ve kitabesi olmayan minber cami ile aynı
tarihte yapılmış olmalıdır. Yalancı kündekari
tekniğindeki minberin dikdörtgen şeklindeki
kapısı, aynalıkları, korkulukları ve sütunceler
üzerinde basık kemerli köşk kısmının külahı
tezyin edilmiştir. Aynalıklarının ortasında dikdörtgen şeklinde bir parça kesilerek çıkarılan
minber tahrip edilmiş durumdadır.
Süslemesi : Yapının taçkapılarında, mihrabında ve minberinde döneminin özelliklerini
yansıtan geometrik, bitkisel ve yazı kompozisyonlarından oluşan süslemeler görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Cami dışta güneydoğu
ve kuzeydoğu köşelerde, doğu ve kuzey cephede kare, güneybatı köşede ve batı cephede çokgen kulelere sahiptir.
Yapının pencereleri yapılan onarımlar esnasında özelliklerin kaybetmişlerdir.
Kitabesi: Batıdaki taçkapı üzerinde bulunan kitabeden yapının 1238 yılında Aleaddin
Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun tarafından
yaptırılmış olduğu yazılmıştır.
Tarihlendirme : Cami H.635/M.1238 yılında inşa edilmiştir.
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Hunad Cami, genel görünüş.
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Hunad Cami, güney cephe.

Hunad Cami, doğu taçkapı.
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Hunad Cami, batı taçkapı.
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Hunad Cami, batı taçkapı kitabe.

Hunad Cami, batı taçkapı bordürlerden detay.
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Hunad Cami, minber.

Hunad Cami, iç mekan.
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Hunad Cami, iç mekan.

Hunad Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : HACI KILIÇ 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Şehir merkezinin kuzeyinde, Kale surlarının dışında, İstasyon Caddesi üzerindedir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : H. 691/ M. 1249
Plan ve mimari özellikleri : Dikdörtgen
şeklindeki yapının güneyinde cami, kuzeyinde
revaklı avlulu medrese yer almaktadır. Doğu
cephesi hariç diğer cepheleri oldukça masif ve
kütlevi görünümlü bir yapı olarak dikkati çeker. Cami esas itibarıyla Anadolu Selçuklular
devrinde görülen ve gelişen, Derinlemesine
Yönelen plan tipinde inşa edilmiştir. Mihrab
duvarına dik uzunlamasına planlı, cami tipinin
bir avlu etrafında medrese ile kaynaştırılmış
nadir örneğidir.
Cami ile medresenin girişleri her ne kadar
ayrı ise de içeride harim ile medresenin avlusunu birbirine bağlayan geniş bir açıklık bulunmaktadır. Beden duvarından dışa doğru
yaklaşık 2.60 m. çıkıntı yapan taç kapı medrese
ile caminin ortak duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Hacı Kılıç Cami ve Medresesi, H.954/
M. 1547 yılında yeniden inşa edilmiş ve yakın
geçmişte Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından
restore edilmiştir.
Kuzey cephesi duvarı diğer cephelerden alçak tutulmuştur. Medreseye ait olan bu cephede
dört adet mazgal pencere dışında masif görünüşlüdür.
Batı cephesi duvarında devşirme taşlar, kaba
yonu taşlarla birlikte kullanılmıştır. Duvar yüzeyinde caminin batı sahnının ikinci bölümüne
açılan dikdörtgen pencere vardır. Pencere içte
dikdörtgen bir niş içerisindedir. Aynı sahnın
dördüncü bölümüne açılan kapıya kadar masiftir. Sivri kemerli bir niş içerisindeki kapının
kitabe yeri boştur. Taş bir sundurma içerisine
alınmıştır. Kapının üstünde ve yanında birer
pencere bulunmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki
pencere diğerleriyle aynı özelliktedir. Yapının
bazı pencereleri genişletilirken bazıları da sonradan açılmıştır. Medrese kısmında sağır olarak
ilerleyen duvar medresenin kuzey-batı köşesin78
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deki kare şeklinde bir kule ile son bulmaktadır.
Güney cephesi duvarlarında da kaba yonu
ve devşirme taş kullanılmıştır. Cephe ortasında,
mihrab nişini içine alan, dikdörtgen şeklinde
çıkıntılı kontrfor yer almaktadır. Güney doğu
köşede yer alan silindirik kulenin hemen yanında düz oluklu bir çörten bulunmaktadır. Bunu
aynı hizada bir çörten daha takip eder ve tepede
dikdörtgen pencereden sonra üçüncü çörten yer
alır. Payandanın sol yanındaki duvar yüzeyinde
her biri bir sahna açılan dikdörtgen şeklinde iki
pencere bulunmakta ve pencere aralarında üç
çörten yer almaktadır. Bu pencereler duvarın
üst kısmındadır ve orta sahnın iki yanındaki ve
batıdaki sahna açılırlar. Pencerelerin söve ve
lentoları taştır. İçeriye doğru genişleyerek açı-

lan basık kemerli dikdörtgen nişler içerisinde
yer alırlar. Payandanın üstündeki duvar yüzeyinde taşa oyulmuş bir yazı dikkati çekmektedir. Bu köşede duvarın dikdörtgen şeklinde
hafifçe dışa taştığı görülmektedir.
Doğu cephesi, medrese ve caminin taç kapılarının yer aldığı yapının asıl cephesidir. Düzgün kesme taşlardan meydana gelen bu cephenin güney-doğu köşesinde silindirik bir kule yer
almaktadır. Kare şeklindeki kaidesi köşelerde
pahlanarak gövdeye geçilmektedir.İki düz, bir
kaval silme yanlarda ve üstte gövdeyi çevrelemekte, güney duvarı üstte çevreleyen korniş
kuleyi de sarmaktadır. Kule yine kesme taştan
konik bir külahla nihayetlenmektedir. Kulenin
üst kısmındaki tamir taşları bellidir.
Kuleden sonra caminin doğu sahnının ilk
kısmına açılan dikdörtgen şeklinde bir pencere
bulunmaktadır. Pencere dıştan silme ile çevrelenen dikdörtgen şeklindedir. Bunu bezemeli bir
bordür takip etmekte, içe eğimli dar bir bordürden sonra gelen teğet kemerli bir niş içerisinde
üstte bir pencere, altta ise kesme taş söveli geçmeli taşların meydana getirdiği lentolu dikdörtgen bir pencere yer almaktadır. Bu pencere dış
zemine kadar inmektedir. İçte, basık kemerli
bir niş içerisinde, üstte genişleyerek açılan, altta ise, dikdörtgen bir niş içerisindedir.
Caminin taç kapısı aynı sahnın ikinci bölümüne açılmaktadır. Dikdörtgen şeklinde, cepheden ileri fırlayan ve cepheden taşan yükseklikteki kapının üst kısımları duvarın üst kısımları gibi tamirlidir.
Kapının hemen sağında geç devre ait bir minare yükselmektedir. Geç dönemlere ait olan
minare burada yer alan pencerenin önüne, kaidesi taç kapıya bitişik olarak yerleştirilmiştir.
Kesme taştan doğu ve kuzey yüzeyinde altı sıra
taşın birer basamak teşkil ettiği kare bir kaide
üzerinde pahlanarak çokgene geçilmekte ve
cephe yüksekliğini aşmadan bir bilezikle son
bulmaktadır. Kesme taştan silindirik gövde, yukarıya doğru daralmakta ve bir bilezikle şerefe
altına geçilmektedir.
Kademeli bir şekilde dışa taşan şerefe altından, yine sade kesme taş korkulukları olana şerefeye geçilmektedir.
Minarenin petek kısmı bir bilezikle sona er-

mekte ve minare kesme taştan konik bir külahla nihayetlenmektedir.
Önüne minare gelerek kapatılan pencere
doğu sahnın üçüncü bölümüne açılmaktaydı.
Yanda bu pencerenin bordüründen bir kısım
görülmektedir. Muhtemelen bu pencerede bir
öncekinin benzeri olmalıydı.
Doğu cephesinin kuzeyinde medreseye açılan kapı yine dikdörtgen şeklinde, cepheden
ileriye doğru taşan, cephe yüksekliğini aşan
medreseye açılan taç kapı yer almaktadır.
Cephenin medreseye ait yüzeyi masiftir
ve yenilenmiştir. Cami ve medrese tarafından
paylaşılan bu duvarı üstte düz bir korniş sınırlamaktadır.
Caminin doğu duvarında, doğu sahnın ikinci
bölümüne açılan taç kapı, cepheden daha yüksektir ve ileriye dikdörtgen şeklinde taşmaktadır. Kapının tamirli üst kısmı dikine yivlerin
sıralandığı bir bordür ve bir kornişle nihayetlenmektedir. Taç kapıyı yanlarda sütunceler
sınırlamaktadır. Ön yüzde düz bir bordürden
sonra kademeli olarak birbirini takip eden üzerlerinde süslemeleri olan iki geniş ve içe eğimli
dar bir bordürle çevrelenen kapının üstünde beyaz mermerden dikdörtgen şeklinde bir kitabe
yer almaktadır. Dokuz sıra mukarnaslı kavsarayı kuşatan üzerleri süslemeli çift merkezli sivri
kemerlerden içteki, mukarnaslı tablalarla bezemeli silindirik sütuncelere oturmaktadır. Dıştaki kemer bir bordür halinde yanlarda bunları
takip etmektedir. Bu kemerlerin köşeliklerinde
birer kabara bulunmaktadır. Kavsara altında beyaz mermer üzerinde kabartma olarak yer alan
bir yazı kuşağı kapı nişinin yan duvarlarında da
devam etmektedir. Bunu takip eden bezemeli
bir bordürden sonra üzerleri geçmeli hissini veren çiziklerin meydana getirdiği kapının basık
kemeri yer almaktadır. Kemer, alt kısımlarda
kesme taş sövelerde de devam eden kabartma
süslemelere sahiptir. Kemerin oturduğu tablalar da mukarnaslıdır.
Kapı nişinin yan yüzlerinde dikdörtgen birer
çerçeve içerisinde mihrabiyeler bulunmaktadır.
Beş sıra mukarnaslı kavsaralı mihrabiyelerin
biri içbükey olan teğet kemerleri bezenmiştir.
İçteki kemer köşeleri pahlı zar başlıklı ince sütuncelere oturmaktadır. Kemer köşeliklerinde
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

79

birer rozet bulunan mihrabiyeler beş yüzlü nişlere sahibtir.
Mihrabiyeler üstünde yer alan dikdörtgen
şeklindeki panolar kabartma süslemelere sahiptir.
Caminin batı kapısı, batı sahnına açılan,
sivri kemerli bir niş içerisinde basık kemerli
açıklığı ve kesme taş söveleri olan basit kapı
şeklindedir. Üstteki kitabe yeri boştur.
Harim mekanı, kıble duvarına dik uzanan
sivri beşik tonoz örtülü beş sahından ibarettir.
Orta sahın yan sahınlardan daha geniştir ve
mihrab önünde bir kubbeye sahiptir. Maksure
kubbesi kıble duvarı hariç çift merkezli, profilli
sivri kemerler ve pandantiflerle, “L” şeklinde
iki ayağa, güneyde iki gömme ayağa oturmaktadır. Kubbe eteğine kuzey hariç üç yönde pencereler açılmıştır. Dışta kubbeyi basamaklar
halinde taş levhalar kaplamaktadır.
Uzunlamasına tonozlar kıble duvarına paralel üç sıra sivri kemerle desteklenirken, kuzey
doğu köşede bulunan ve türbe olarak adlandırılan bölümün bulunduğu sahın haricinde dördüncü bir sivri kemer sırası da bu destek sistemini devam ettirmektedir. Kemerler kalın kare
ayaklara oturmaktadır.
Doğudaki sahnın ikinci bölümüne taç kapı
açılmaktadır. Bu sahnın kuzeye doğru üçüncü
bölümü camekan içerisine alınmıştır. Minareye, doğu kapısıyla camekanlı bölme arasında
yer alan merdivenlerden çıkılmaktadır.
Harimde, taç kapıdan girişte sağ tarafta (kuzeyde) bulunan ve türbe olarak kullanılan bir
oda dikkat çekicidir.
Harim kuzeyde iki ayakla desteklenen üç
kemerle bitişiğindeki medrese avlusuna açılmaktadır. Camekanla kapatılan bu bölümde
orta sahna bir kapı açılarak medrese ile irtibat
sağlanmıştır.
Kıble duvarı ortasında, dikdörtgen bir silme içerisindeki mihrap nişinin alt kısmı yarım
dairevi, üstü ise yarım altıgen planlıdır. Mihrabda sathi bir işçilik dikkati çeker. Mihrab
nişinin yanlarında bulunan sütuncelerin yüzeyi geometrik motifli geçmelerle süslenmiştir.
Üç bordürün çevrelediği mihrap nişi yedi sıra
mukarnas kavsarayla örtülüdür . Dışta kademeli bir şekilde birbirini takip eden bezemeli
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üç bordürden sonra kalın bir kaval silme mihrabın teğet kemerini çevrelemekte ve buradan çıkan üçer dik hat köşelerde bir düğüm
meydana getirecek şekilde birbirini keserek,
kemerin üstünde düz bir hat teşkil etmektedir.
Mukarnas kavsaranın ön yüzünde rozetler yer
almaktadır.
Caminin minberi yeni olup, süsleme unsuru
taşımamaktadır.
Süslemesi : Yapıda süsleme; taç kapılar ve
doğu penceresi ile mihrabda toplanmış durumdadır. Bu bezemeler taş üzerine alçak kabartma tekniğiyle yapılmıştır.
Cami taç kapısında, geometrik süslemeler,
(örgülü geçmeli motifler, altı kollu yıldızların
geçme yaparak ilerlemeleri, oniki kollu yıldızların birbirine geometrik geçmeler , yapmaları,
eğimli çerçevede iç içe poligon kesitler, kabaralar şeklinde), Bitkisel süslemeler; (kıvrık dallar, rumi motifleri, palmet motifleri şeklinde),
Geometrik ve Bitkisel Süslemeler bir arada;
(geometrik örgüler içerisinde rozetler, Rumiler ve palmetler şeklinde), Yazı; (beyaz mermer üzerinde çiçekli nesih yazı şeklinde) yer
almaktadır.
Malzeme ve teknik : Cami ve medrese
bölümleri büyük onarımlar geçirmiştir. Doğu
cephesi diğer cephelerden farklı olarak düzgün
kesme taş kaplamalıdır. Özellikle caminin güney ve batı duvarlarında devşirme taşların yanı
sıra moloz taşlar da kullanılmıştır.
Kitabesi : Cami ve Medrese taç kapılarında kavsaraların hemen altında, camide mermer, medresede taş üzerine, Tevbe suresinden
“Allah’ın mescitlerini Allah’a, ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren, yalnız
Allah’tan korkanlar şenlendirir ki, olur ki onlar
doğru yol bulanlardan olurlar” ayet-i kerimesi
yazılıdır.
Cami taç kapısındaki beyaz mermerden
dikdörtgen şeklindeki kitabede; “Bu mubarek
mescidin inşasını Sultan Muazzam İzzüldünya
ve Ed din Ebulfeth Keykavus bin Keyhüsrev
–Allah’ın kulu ve rahmetine muhtaç olan- Ebu
el Kasım bin Ali El Tusi’ye H.647/M.1249 yılında emretti” yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabelerden cami ve
medresenin aynı usta (Tus’lu Ali oğlu Ebul Ka-

sım) tarafından H. 647/ M. 1249 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
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Hacı Kılıç Cami, genel görünüş.
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Hacı Kılıç Cami, güney cephe.

Hacı Kılıç Cami, taçkapıdan detay.
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Hacı Kılıç Cami, taçkapı.

Hacı Kılıç Cami, taçkapıdan detay.

Hacı Kılıç Cami, taçkapıdan detay.

Hacı Kılıç Cami, iç mekan.
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Hacı Kılıç Cami, iç mekan.

Hacı Kılıç Cami, minber.

Hacı Kılıç Cami, iç mekan.
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Hacı Kılıç Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : YAZIR KÖYÜ 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yazır
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H.668/M.1269-70
Plan ve mimari özellikleri : Cami, kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Oldukça alçak tutulmuş yuvarlak kemerli giriş kapısı
batı cephenin kuzey tarafına açılmıştır. Cami
harimi, ikişerden iki sıra halinde toplam dört
sütun tarafından mihraba paralel üç sahna bölünmüştür. Caminin yola bakan güney cephesinde diğer cephelere oranla daha büyük ebatlı
kesme taş kullanıldığı ve daha itinalı bir işçilik
sergilendiği gözlenmektedir. Bu cephedeki taşların üzerinde diğer pek çok Kayseri yapısında
gördüğümüz taşçı işaretlerine rastlanmaktadır.
Caminin güney dış cephesi, zeminden yaklaşık 2.00 m.yüksekliğe kadar payanda işleviyle
sonradan yapılan bir duvarla desteklenmişti.
Caminin kuzey ve doğu cepheleri evlerle kuşatılmıştır. Kuzeybatı köşede yapıdan bağımsız
olarak inşa edilen minare 1983 tarihlidir. Caminin güneybatı köşesinde çatı üzerinde yer alan
köşk minare de sonradan yapılmıştır. Minareye
çıkışı sağlayan merdivenli duvarın eserin batı
duvarına sonradan eklendiği gözlenir.
Caminin batı duvarının kuzey köşesine açılan kapısındaki süslemeler istisna kabul edilirse dış cephede herhangi bir süsleme bulunmaz.
Bir sıra düz ve yarım daire profilli silmeyle
çerçevelenen giriş kapısının köşelerinde birer
rozet kabartması bulunur. Giriş kapısının üzerindeki tek parça taş üzerinde dilimli kemerli
dikdörtgen bir pano yer alır. Pano yüzeyine palmetler ve köşelere birer çark-ı felek kabartması
işlenmiştir. Bu panonun giriş kapısı kemeriyle
uyumsuzluğu ve işlendiği taşın büyük ebatlı
tek blok oluşu, sonradan buraya yerleştirilmiş
olabileceğini düşündürmektedir. Bu taşın üzerinde bulunan inşa kitabesi beyaz mermere dört
satır halinde sülüs hatla yazılmıştır. Bu inşa kitabesi dışında, caminin güney cephesine açılan
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pencerelerden doğu yöndekinin alt lentosunda
H.1291/M.1874 bir kitabe daha bulunmaktadır.
Bu kitabe muhtemel bir onarıma işaret ediyor
olabilir. Ancak onarımın niteliği hakkında bilgimiz yoktur.
Caminin harimi, mermerden yapılmış dört
sütun ve duvara gömülü payeler üzerine atılan
yuvarlak kemerlerle mihraba paralel üç sah-

na bölünmüştür. Sütunların gövde çaplarıyla,
başlıkların biçim ve çapları arasındaki uyumsuzluk, başlıkların devşirilmiş olduğuna işaret
etmektedir. Sütun başlıklarından güneydoğu
taraftaki korint tarzındadır. Diğerleri dor tarzındadır. Batı taraftaki sütunların üzerindeki
başlıklar esasen devşirilmiş sütun kaideleridir. Güney cephede mihrabın iki yanında birer
mazgal pencere bulunmaktadır. Doğu ve batı
duvarlar, orta sahın doğrultusunda açılan birer
mazgal pencereyle boşaltılmıştır. Bu pencerelerden doğu cephede yer alanı, sonradan caminin doğu duvarına bitişik olarak yapılan Kur’an
Kursu ve imam evinin çatısına açılmaktadır.
Güney cephe ortasındaki mihrap 3.37x2.50
m. ebadındadır ve iç duvardan çok az çıkıntı
yapmaktadır. Üç cepheli olarak tasarlanan mihrap, yanlardan yarım daire profilli sütuncelerle
sınırlandırılmış olup 75 cm. derinliğe sahiptir.
Tepeliğin bulunmadığı mihrap, genişlikleri
farklı üç bordürle üç yönden çerçevelenmiştir.
Düz profilli dış bordür, altı köşeli yıldızların
yarısının oyulmasıyla meydana gelmiş geometrik kompozisyonla bezenmiştir. İçe doğru
meyillendirilmiş ikinci bordür düz profilli üç
şeridin alt-üst geçmeler yaparak oluşturduğu
geometrik kompozisyonla süslenmiştir. Mihrabı en içte kuşatan ve diğerlerinden daha geniş
tasarlanan üçüncü bordür, sekizgen ve düzgün
olmayan altıgen gibi poligonlar ve kırık çizgilerle oluşturulmuş sekiz ve dört kollu yıldızlardan meydana gelen geometrik bezemeyi
içerir. Kompozisyonlar alçak kabartma olarak
işlenmiştir. Mihrap kemeri yüzeyinde bordürlere nazaran daha yüksek kabartma olarak işlenmiş bitkisel süslemeler gözlenir. Kompozisyon gövdeleri uzatılmış üç dilimli palmetlerin,
çanak yaprakları birbirine değecek şekilde yan
yana dizilimiyle oluşmaktadır. Mihrap kavsarası beş sıra mukarnastan oluşur. Mukarnaslardan bir, iki ve dördüncü sıradakilerin yüzeyi
istiridye kabuğu şeklinde dilimlenmiştir. Mukarnas sırasının altında, kûfi hatla aynı kelimenin tekrarlandığı bir yazı kuşağı bulunur. Bu
yazı okunamamıştır. Mihrap nişinin orta cephesinde kavsara başlangıcına kadar yükselen
sivri kemer kabartması görülür. Kemer yüzeyi,
iki şeridin oluşturduğu dörtlü güğümlerin yan
yana dizilmesiyle süslenmiştir. Sütuncelerin

gövdeleri zikzaklar yapan şeritlerle yivlenmiştir ve baklava dilimi şeklindeki başlıklarla nihayetlendirilmiştir.
Minber ve vaaz kürsüsü orijinal değildir.
Harimin kuzey cephesi boyunca giriş sahanlığına kadar uzanan ahşap mahfil sonradan yapılmıştır.
Caminin üst örtüsü, sütunlar üzerine doğubatı doğrultuda atılan yuvarlak kemerlerin
duvarlarına kuzey-güney doğrultuda yerleştirilmiş ahşap kirişler üzerine düz toprak dam
iken 1970’li yıllarda yapılan bir onarımla betonarmeye çevrilerek kırma çatıyla kapatılmıştır. Harim mekanı doğu ve batı cepheye açılan
birer, güney cepheye açılan ikişer pencereyle
aydınlatılmıştır.
Süslemesi : Yapıdaki en önemli bezemeler
mihrapta bulunmaktadır.
Malzeme ve teknik : Düzgün olmayan kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabe, sütun ve sütun başlıklarında mermer
kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi H.668/M.1269-70 tarihlidir. Bu kitabeden yapıyı III.Gıyaseddin

(Yıldıray Özbek’ten)
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Keyhüsrev zamanında Abdurrahman oğlu
Ferahver’in yaptırmış olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme :Yapının H.668/M.1269-70
yılında inşa edildiği ve 1874 yılında bir onarım
geçirdiği kitabelerden anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Yazır
Köyü’nde Bir Selçuklu Mescidi:Yazır Camisi”,
Belleten, LXIV/239 (2000), s.59-61.
Yıldıray Özbek, “Kayseri’de Bilinmeyen Bir Selçuklu Yapısı:Yazır Köyü Camisi”,
I.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, c.2, Konya 2001, s.147-151.

Yazır Köyü Cami, giriş kapısı.

Yazır Köyü Cami, güney cephe.

88

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Yazır Köyü Cami, kitabe.

Yazır Köyü Cami, giriş kapısından detay.
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Yazır Köyü Cami, mihrap.

Yazır Köyü Cami, iç mekan.
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Yazır Köyü Cami, iç mekan.

ESERİN ADI : HATIROĞLU 		
(TOPRAK 			
MİNARE) CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri şehir merkezinde Melikgazi
ilçesi Hacı Mansur mahallesi Katıroğlu sokağında bulunur.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Kazım Özdoğan 1222, Ahmed Nazif Efendi H. 670/M. 1271 tarihlerini vermektedirler.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kubbeyle örtülü kare mekanlı harim ve kuzeyde üç küçük kubbeli son cemaat mahali ve devamındaki
kemerlerle üç kısma bölünen saçaklı kısımdan
oluşmaktadır. Hatıroğlu Camisinin ilk inşasının
Selçuklu devrine kadar uzandığı ifade edilmektedir. Halk arasında “Katıroğlu Camisi” diye
bilinen bu caminin “Toprak Minare”, “Osman
Paşa” camisi gibi isimlerle de anıldığı bazı yayınlarda yazılmışsa da günümüzde bu isimler
kullanılmamaktadır.
Son cemaat mahalli iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ana mekana bitişik olan üç
kubbeli üç sivri kemerli, iki sütunludur. İkinci bölüm ise üç sivri kemerli iki sütunlu ve üst
örtüsü meyilli direklerle örtülüdür. Camisi’nin
dış duvarları daralarak geldiği için soldaki sivri
kemer daha küçüktür. Bütün sütunlar Osmanlı klasik tarzında, baklava dilimli başlıklara
sahiptir. Son cemaat mahalinin üçgen avlusu
olduğundan bahsedilirse de bugün böyle bir
avlu olmayıp camisinin önü geniş caddeye açılmaktadır. Camii güney duvarının iki yanındaki
destek payandaları ve son cemaat mahalinin iki
yanındaki payandalar kalın birer demirle birbirine bağlanmıştır.
Son cemaat mahallinden caminin harim mekanına giriş kapısı; basık kemerli olup, mermer
ile siyah taş sıra ile kullanılmıştır. Derzleri girintili, çıkıntılıdır. Kapı üzerinde sülüs; üç satır
altı, mısralık Türkçe kitabe yer almaktadır. Giriş kapasının iki yanında basık kemerli diktörtgen boyutlu birer pencere yer alır.
Cami harimi kare bir mekan olup, kubbe ile
örtülüdür. Kubbeye pencere tabanı hizasından
başlayan pandantiflerle geçilmiştir. Harim me-

(İlhan Özkeçeci’den)

kanı her cepheye açılan ikişerden toplam sekiz
pencereyle aydınlatılmıştır. Pandantif yüzeyleri
ile kubbe yüzeyinde yer alan kalem işleri yakın
tarihlerde yapılan onarımlarda eklenmiştir.
Güney cephe ortasına konumlandırılan ve
duvar yüzeyinden fazla çıkıntı yapmayan mihrap, beyaz mermerden yapılmıştır. Osmanlı
klasik devir üslubunu taşıyan, mukarnaslı bir
kavsaraya sahiptir. Alnında dönemin karakterinde celi sülüs hat ile “Küllema dehale aleyha
ayet-i kerîmesi yazılıdır. Batı taraftaki ahşap
minber çok önemli bir hususiyet taşımaz.
Kesme yonu taştan olan minare, caminin
doğu beden duvarı içerisindedir. Poligonal olan
minarenin şerefesi de 12 köşeli olarak yapılmıştır. Minare Kayseri’de 1835 te depremde yıKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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kılmış ise de 1867 yılında caminin tamiri sırasında yeniden yapılmıştır. Hatıroğlu camisinin
1866 (H. 1283), 1913 (H. 1332) tarihlerinde
bazı tamirler geçirdiği kaydedilmektedir.
Süslemesi: Orijinal süslemeye sahip değildir.
Malzeme ve teknik : Kesme yonu taştan
olan
Kitabesi : Kapı üzerinde sülüs; yazı ile üç
satırlık Kitabenin metni şu şeklidedir;
Sayesinde Hazreti Sultan Reşad-ı Adil’in
Mamur oldu iş bu cami-i şerif
Delalet eyledi alay 44 tabur imamı hafız
Mustafa
Ehli hayrın gayretiyle ma’mur oldu bu ali
cami-şerif
Bin İkiYüz Seksen Üçte oldu nim ta’mir
Bu kere müceddet ve ma’mur oldu işbu
camisi-şerif “1330”
Tarihlendirme : Banisinin Moğol emirlerinden Hatıroğlu Eşref Bey olduğu bilinmektedir. Hatıroğlu Camisi’nin inşa tarihi Kazım
Özdoğan’a göre 1222, Ahmet Nazif Efendi’ye
göre ise 1271’dir. Caminin banisi Hatıroğlu
Eşref Bey Moğol emirlerinden olup Selçuklu hizmetinde ve özellikle Kayseri Beyliğinde
bulunmuş ve Selçuklu Devletinin Mısırlılar’la
birbiri peşi sıra ceyran eden harpleri esnasında Mısırlılara karşı hudut muhafızlığına tayin

Hatıroğlu Cami, genel görünüş.
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edilmiş olan kişidir. Daha sonra Selçuklulara
isyan ederek Mısırlılar tarafını tutmuştur. Caminin bugünkü binasının ilk devrinden kalma
olmadığı her halinden bellidir.
Caminin, 1835’te meydana gelen depremde
minaresi yıkılmış, 1867 yılında caminin tamiratı sırasında yeniden inşa edilmiştir. Caminin
daha sonra H.1330/M.1912 yılında Sultan Reşat zamanında yeniden onarılmış olduğu kitabeden anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
A. Nazif Efendi, Mir’at-Kayseriyye, (Kayseri Tarihi) Haz. Mehmet Palamutoğlu, Kayseri, 1987.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı: XIII, Ankara, 1981
KARATAŞ, Muhammet, XVIII. Yy. İkinci Yarınsıdan Kayseri, Doktora Tezi, Kayseri
1997.
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Camisi ve
Mescidleri, Kayseri 1997.
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993.
Halit Erkiletlioğlu; Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri, 1996

Hatıroğlu Cami, güney ve doğu cepheler.

Hatıroğlu Cami, güney ve doğu cepheler.
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Hatıroğlu Cami, son cemaat mahali.

Hatıroğlu Cami, kitabe.
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Hatıroğlu Cami, iç mekan.

Hatıroğlu Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : GUBAROĞLU 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi :
Yeri : Gubaruğlu Mahallesi, (eski karafakih)
Kurum sokak No:7’de bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Camisi bugün ibadete
kapalıdır.
Tarihi : XIV.Yüzyıl başlarında H.700
/M.1300.tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Gubaroğlu
Cami üzeri kubbeyle örtülü kare planlı bir harim mekanı ile bunun kuzeyinde yer alan doğu
batı doğrultuda diktörtgen planlı bir son cemaat
yerinden oluşmaktadır. Yapı üzerinde yer alan
kitabelerden binanın H.720/M.1300 yılında
Şahmelek Hatun adında birisi için türbe olarak
inşa edildiği H.968/M.1560 yılında mescide
dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
Son cemaat mahallinden asıl namaz mahalline girilen cümle kapısı sövelerden sonra 10
cm. kadar içeriye çekilerek çerçevelenmiştir.
Aslında önü açık olduğu halde sonradan kapatılan son cemaat mahalli önde iki ahşap sütun üzerinde uzanan ahşap köşeli hatıl ve yan
duvarlara basan, araları ahşap kaplı yuvarlak
direkler ve bunlarında üzeri toprakla örtülüdür.
Kare planlı harim mekanı güney ve kuzey
cepheden ikişer, doğu ve batı cepheden birer
pencere ile aydınlatılmıştır. Pencereler şevli ve
mazgal olarak düzenlenmiştir. Mescid harimini
örten kubbeye pandantifle geçilmiş ve moloz
taş malzeme ile yapılmıştır.
Güney cephe ortasına yerleştirilen mihrap
birkaç sıra silme ile çerçevelenmiştir. Herhangi bir süsleme içermeyen mihrap nişi oldukça
sadedir. Mihrabın iki yanında birer niş bulunmaktadır.
Mescidin kesme taştan yapılmış minber
minaresi caminin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Minareye cami avlusunun köşesinde
yer alan taştan merdivenle çıkılmaktadır. Minare kare gövdeli, köşeleri pahlı, sekizgen dört
sütundan oluşmaktadır. Sütun kaideleri kare
formludur. Sütun başlıkları ise baklava dilimli
Türk üçgenleriyle bezenmiştir.
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Plan (Nazım Şanlı’dan)

Kesit (Nazım Şanlı’dan)

Caminin tek minaresi bu iken,yakın zamanda ana mekanın kubbesi üzerine demir
basamaklarla çıkılan,demirden altı ayaklı bir
minber-minare daha yapılmıştır.
Süslemesi : Sade görünümlü bir yapıdır.
Malzeme ve teknik : Duvarları kesme ve
moloz taştan yapılmıştır.
Kitabesi : Mescidin kitabelerinden birincisi; mihrap üzerine sonradan yerleştirilmiş
mermer sanduka tipi mezar taşı parçasıdır. Mezar taşının kime ait olduğu belli olmamaktadır.
İkinci kitabe mescidin giriş kapısı üzerinde
son cemaat mahalli tavanına yaklaşacak yükseklikte bulunmaktadır.
İkinci kitabe; 26x24 cm ebadındadır. Bu kitabeden Ömer Ağanın kızı Şah melek’in Yedi
Yüz senesinin Yirmi şevvalinde (M. 29 Haziran 1301) vefat etmiş olduğu öğrenilmektedir.

Buradan binanın asıl namaz mekânının aslında
bir türbe ve bu türbenin de Şah melek hatun
ve ailesine ait olduğu (Mihrap üzerindeki mezar taş parçası bir erkeğe aittir) anlaşılmaktadır.
Her halde iki katlı ve içerisinde mezar taşları
olan türbe, mescide tahvili sırasında tek katlı
hale getirilmiş mezar taşlarından birinin parçası da mihrap üzerine yerleştirilmiştir.
Üçüncü kitabesi ise; yine kapının üzerinde
ve ikinci kitabeye göre daha aşağıda bulunmaktadır. 49x32 cm Ebadındaki üç satırlık bu
mermer kitabenin tercümesi şu şekildedir; Bu
mübarek mescid Sultan Süleyman Han zamanında, Dokuz Yüz Altmış Sekiz senesinde imar
edildi. Tamiratı yaptıran Enbiyanın oğlu Hacı
Bayram’dır. Buradan Enbiyanın oğlu Hacı
Bayram’ın önce türbe tek yapı olan binayı, bir
son cemaat mahalli ekleyerek ve çeşitli tadilatta bulunarak mescid haline getirdiğini anlamak
mümkün olmaktadır.
Tarihlendirme : XIV.Yüzyıl başlarında
H.700 /M.1300.tarihinde Banisi;Şah Melek
Hatun tarafından yaptırılmıştır inşa edilmiştir

Kaynakça:
A. Nazif Efendi, Mir’at-Kayseriyye, (Kayseri Tarihi) Haz. Mehmet Palamutoğlu, Kayseri, 1987.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. Ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı: XIII, Ankara, 1981
Muhammet, KARATAŞ, XVIII. Yy. İkinci Yarınsıdan Kayseri, Doktora Tezi, Kayseri
1997.
İlhan, Özkeçeci, Tarihi Kayseri Camisi ve
Mescidleri, Kayseri 1997.
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993.
Halit Erkiletlioğlu; Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri, 1996.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Gubaroğlu Cami, genel görünüş.
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Gubaroğlu Cami, kuzey cephe.

Gubaroğlu Cami, mihrap.
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Gubaroğlu Cami, kitabe.

Gubaroğlu Cami, güney cephedeki devşirme malzeme.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

99

ESERİN ADI : HACI VELED 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kiçikapı’da, İsâ Ağa ve Hacı Veled
mahallelerinin birleştiği Akbay Sokağı üzerindedir.
Bugünkü durumu : İbadete kapalıdır.
Tarihi : İlk İnşâsı 1349.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
yönünde uzanan dikdörtgen plâna sahiptir. Orijinalinde yapının dış duvarları kesme taştan yapılmış, üzeri düz toprak dam örtülüdür. Ancak
sonradan yapılan onarımlar sırasında toprak
örtü kaldırılarak beton atılmıştır. Kuzeyinde bir
de betonarme kadınlar mahfeli oluşturulmuştur.
Camisin batısında bulunan yarım avluya üstünde bir kitabe ve bir de Maşaallah yazılı iki
mermer levha yer alan kesme taştan yapılma
bir kapıdan girilir.
Camiye batı tarafındaki yarı kapalı avlu yönünden girilmektedir. Harime girişin solundaki
betonarme bir merdivenle mahfile çıkılmaktadır. Mahfil iki ayağa oturmakta; cami üst örtüsü
de enine üç adet kirişle desteklenmektedir.
Pencereler; kıble yönünde üstte iki küçük;
doğuda üstte dört küçük; batıda üstte üç küçük,
altta iki büyük ve kuzeyde de üstte üç küçük
ve altta üç büyük olmak üzere toplam on yedi
tanedir.
Mihrabı; dış ve iç pervazlarda kahverenkli, diğer kısımlar beyaz renkli mermerdendir.
Mihrab nişinin iki yanında burmalı mermer
sütuncuklar bulunmaktadır. Mihrab alnındaki mermer kitabede celi sülüsle mihrab âyeti
yazılmıştır. Bunun sağ altında latin harfleriyle
“Yeni İnşaası 5.6.1956” tarihi yazılıdır.
Ahşap minber sade görünüşe sahiptir. Ters
koni biçimindeki vaaz kürsüsü, caminin doğu
duvarı ortalarında yer almaktadır.
Mahfilin altındaki iki bölme câmekânla kapatılmıştır.
Camisin kuzey batı köşesine bitişik, kesme
taşlardan yapılmış silidirik gövdeli minare 1957
yılında inşâ edilmiştir. Bu caminin de küçük bir
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(İlhan Özkeçeci’den)

minber-minaresi varken daha sonra yerine söz
konusu, minare yapılmıştır.
Süslemesi : Yapıda süsleme görülmemektedir.
Malzeme ve teknik :
Kitabesi : Avlu giriş kapısının üzerindeki
mermer kitabede H.1117/M.1705-1706 tarihi,
mihrab alnındaki mermer kitabede ise celi sü-

lüsle mihrab âyeti ve H.750/M. 1349-1350 yılı
okunmaktadır.
Tarihlendirme : Caminin ilk inşaasının, kitabelerden anlaşıldığına göre H.750/ M.13491350 yılıdır. Ayrıca M.1705-1706 ve 1956 yıl-

larında ciddi onarımlar görmüş, belki de yeniden inşâ edilmiştir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.84.

Hacı Veled Cami, genel görünüş.

Hacı Veled Cami, kitabe.
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Hacı Veled Cami, genel görünüş.

Hacı Veled Cami, giriş.
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ESERİN ADI : GÜNGÖRMEZ 		
MİNARELİ 		
MESCİD
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Pir Mehmet Paşa Günhanı (Yenihan).
Kapalı Çarşının güneye açılan kollarından Urgancılar Çarşısı üzerinde (üst katta) bulunur.
Bugünkü durumu : Mescit günümüzde
ibadete açıktır.
Tarihi :
Plan ve mimari özellikleri : Güngörmez
Minareli Mescidin harim kısmına (ikinci kata)
güney doğudaki bir kapıdan girilerek merdivenlerle çıkılır. Orijinal kürsü, mihrap, minber
ve kitabesi bulunmayan bu mescidin altıgen
formlu plan özelliği göstermektedir.
Mescidin harimi ve giriş kısmı çarpık bir
plana sahiptir. Giriş kısmı son cemaat yeri gibi
düşünülmüş dar bir mekândır. Plân itibariyle
düzenli olmayan bir yapıya sahip olan mescidin mihrabı güney-batı köşeye sıkıştırılmış bir
formika mobilya parçası şeklindedir. Bu cephede yukarı seviyede enine dikdörtgen formlu üç
adet pencere vardır.
Yakın zamanlarda Kapalı Çarşı’nın geçirdiği restorasyonda burasının da tamir edildiği
anlaşılmaktadır. Mescidin üst örtüsü betondur.
Süslemesi: Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Duvarlar tamamıyla
kesme taş malzemeden yapılmıştır. Mescidin
üst örtüsü betondur

Plan (Nazım Şanlı’dan)

Kesit (Nazım Şanlı’dan)

Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : İçerisinde yer aldığı kapalı
çarşı ile yaklaşık tarihlerde yapılmış olduğu düşünülebilir. Buradan hareketle Mescidin XIV.
Yüzyılda yapılmış olması muhtemeldir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.26.
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.41-43.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
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Güngörmez Minareli Mescid, giriş kapısı.

Güngörmez Minareli Mescid, iç mekan.
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ESERİN ADI : EMİR SULTAN 		
MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Kale
içinde Sivas kapısı ile Boyacı kapısını birbirine bağlayan yol üzerinde, Cumhuriyet Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam ve ibadete
açık olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 14.yüzyılın sonu 15.yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Mescit kendi
adıyla anılan kümbetin batı duvarıyla bitişik
olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephe arazinin
dolmasından dolayı yol kotunun altında kalmıştır. Mescit, güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen
plâna sahiptir. Mescidin batı duvarının bir bölümü kümbetin doğu duvarını oluşturur. Mescidin güney duvarı iki pencere ile boşaltılmıştır.
Güney cephenin doğu köşesi oval biçimde pahlandırılmıştır. Doğu duvarı ise iki mazgal pencere ile boşaltılmıştır. Mescit ve kümbete kuzey
cepheye açılmış olan kapıdan girilmektedir.
Mescit ile kümbet arasında yapının batı duvarının kuzeyine kaydırılmış bir hacet penceresi
bulunmaktadır. Kümbetin kapısı olmasına rağmen bugün içine bu hacet penceresinden geçilerek ulaşılmaktadır. Giriş kapısının üzerinde
demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır.
Kuzey duvarın doğu tarafında yarım sekizgen
nişli bir mihrabiye bulunmaktadır.
Kuzey güney yönde tasarlanan harim mekanı, mihraba paralel iki ahşap sütunun desteklediği, kuzey-güney yönünde uzanan ahşap hatıllarla örtülmüştür. Mescidin mihrabı dikdörtgen biçiminde iki basit silmenin içine alınmış,
yarım sekizgen formludur. Mihrabın iki yanına
sonradan birer niş açılmıştır. Harimin batısındaki hacet penceresi sonradan kapıya dönüştürülmüştür. Mescit ve kümbetin beden duvarları
arasında teknik ve form bakımından farklılıklar
vardır. Mescidin beden duvarları kümbetin beden duvarlarından daha ince yapılmıştır.
Süslemesi : Mescitte herhangi bir süsleme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Kapı ve pencere sövelerinde yonu taş, diğer bölümlerde ise moloz
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.

Plan (Nazım Şanlı’dan)

Kesit (Nazım Şanlı’dan)

Tarihlendirme : Mescit ve kümbetin kim
için kim tarafından hangi tarihte yapılmış olduğunu gösteren bir yazıt yoktur. Eser adını
aldığı kişinin yaşadığı dönem dikkate alınarak
14.yüzyılın sonları 15.yüzyılın başlarında yapılmış olmalıdır.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.60.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
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Emir Sultan Mescidi, genel görünüş.

Emir Sultan Mescidi, giriş kapısı.
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Emir Sultan Mescidi bitişiğindeki türbe.
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ESERİN ADI : ŞEYH CAMİSİ 		
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri ili, merkez, Melikgazi ilçesi,
Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri sokak, no: 24’
te bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadate açıktır.
Tarihi : (1466)
Plan ve mimari özellikleri : Türbe ile bitişik olarak inşa edilen Şeyh Camisi yakınındaki
çeşme ile birlikte kompleks oluşturmaktadır.
Mutasavvıf Şeyh İbrahim Tennuri adına
izafe edilen yapı inşaasından günümüze kadar
bir çok tamir geçirmiştir. Bu tamirler arasında
H.1231/M.1815 yılı ve Mir Liva (Kayseri Sancak Beyi) tarafından yaptırılan H.1309/M.1891
yılındaki onarımlar bilinmektedir. Bu son
tâmiratla ilgili olarak giriş kapısı üzerindeki
mermer kitabede şunlar yazılıdır:
“Oldu bu cami çeşme ile güzîn
Sebebin eyleye mesrur Huda
Geldi üçlerdedî tarihi temam
Neyyir-i termime sebep Mir Liva” “1309”
Cami; 1958 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce, son olarak ta 1972 yılında hayırseverler
tarafından tamir edilmiştir.
Cami; kare plânda yapılmıştır. Duvarlar kısmen moloz, kısmen kesme taşlardandır. Batısında türbeye geçişi de sağlayan bir eyvan vardır.
Caminin kuzeyinde ise enine genişlemiş bir son
cemaat mahalli bulunmaktadır.
Camisin iç mekânını; dört adet ahşap sütun
üzerine köşeli ahşap hatıllara ve yan duvarlara oturan düz toprak damlıdır. Dam bir metre
kadar kalınlıkta toprakla örtülmüş iken üzerine
sonradan kiremit çatı yapılmıştır.
Kesme taşlardan işlenmiş mihrabın silmeli
pervazı oldukça sade bir şekilde üç yanı çerçevelemektedir.
Mihrab nişi beş köşelidir ve mukarnasları
da beş sıralı olarak yükselir. Bunun üzerinde
az basık bir sivri kemer, kabartma olarak işlenmiştir. İki yanda yuvarlak, kabartma birer rozet
yer alır.
Mihrabın iki kenarında gömme sütuncuklar
vardır.
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Mihrabın üzerinde; El-Hayyü,
ElKayyûmü, El-Vâcidü, El-Mâcidü, Elvâhidü, El-Ahadü” kelimeleri dörder kere
tekrar edilerek yazılmıştır. Bu yazıların üzeri
yaldızla boyanmıştır.
Mihrabın sağ ve solunda; altta birer büyük
pencere, üstte; biri mihrab üzerinde olmak
üzere üç adet pencere vardır Kuzeydeki giriş
kapısının iki yanında; altta birer büyük pencere bulunuyorken; doğu duvarındaki üç büyük
pencere de üst kısımda yer almaktadır. Fakat
bunlar aynı seviyede değillerdir. Camisi batı
cephesinde; bir türbe eyvanı içerisinde, diğeri
de, daha kuzeyde ve şimdi kapalı olmak üzere
iki penceresi daha vardır.
Minberi ahşaptan yapılmıştır.

Son cemaat mahallinin yan duvarları uzatılmış ve arası ortadaki dört sütuna bağlı kemerlerle birleştirilmiştir. Kemer açıklıkları
câmekânla kapatılmıştır.
Son cemaat mahallinin iki yanında küçük
birer mihrâbiye vardır. Batı duvarına bitişik
merdivenle mahfele çıkılmaktadır.
Son cemaat mahallinden harime basık kemerli mermer ve bazalt taşla yapılmış kapı ile
harime girilmektedir. Basık kemer üzerinde
yine mermerden iki parça halindeki kitabe üzerinde dikdörtgen şeklinde ki kitabede 1309 ta
rihli tamir kitabesi yer alır.
Caminin kuzey doğu köşesinde gri renkli
kesme taştan yapılmış minaresi vardır. Bu minarenin şerefeye kadar gövdesi sekizgendir.
Şerefe altı silindirik, üstü de onaltıgendir.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Camisin iç mekânını;
dört adet ahşap sütun üzerine köşeli ahşap hatıllara ve yan duvarlara basan ahşap direkler
örtmektedir. Dam bir metre kadar kalınlıkta
toprakla örtülmüş olup üzerine sonradan kiremit çatı yapılmıştır.

Cami ve minaresi gri renkli kesme taştan yapılmıştır.
Kitabesi : Yukarıda ifade edilen giriş kapısı
üzerindeki mermer kitabesi dışında kitabesi bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Camisin banisi ve inşâ
tarihi hakkında değişik görüşler vardır. Ali Rıza
KARABULUT’a göre; H.871 (M.1466) yılında bizzat Şeyh İbrahim Tennûrî tarafından
yaptırılmıştır. Mehmet ÇAYIRDAG ise; o’nun
vefatından sonra H.984 (M.1576) yılında vefat
eden evlâdından Şeyh Abdürrahim Efendi’nİn
yaptırdığını yazmaktadır
Kaynakça:
Ali Rıza Karabulut-Ramazan Yıldız,
Gülzar-ı Manevi ve İbrahim Tennuri, Ankara, 1978, s. 19.
Kazım Yedekçioğlu, Kayseri Ağzı II, Sözcükler, s. 544.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları, Vakıflar Dergisi,
Cilt:XIII, Ankara, 1981, s. 546.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.184-186.

Şeyh Cami, dış görünüş.
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Şeyh Cami, genel görünüş.

Şeyh Cami, giriş kapısı.
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Şeyh Cami, giriş kapısı.

Şeyh Cami, giriş cephesi.

Şeyh Cami, minber ve mihrap
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ESERİN ADI : FATİH CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri iç kalesinde, kuzey duvarın
batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : Yapının kesin inşa tarihi belli değildir. Ancak şehrin Osmanlılarca fethinden
sonra Fatih zamanında inşa edilmiş olduğu ileri
sürülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kare planlı
ve üzeri tek kubbeyle örtülü olan cami 12.50
x 12.80 m. ölçülerindedir. Caminin güney batısında yüksek bir bahçe duvarı ve kemerli bir
kapıdan avluya girildiği, yine aynı bölümde bir
minber minare ile çeşmenin bulunduğu eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır.
Harime girişi sağlayan kapı batı cephenin
sur duvarlarına yakın köşesinde yer almaktadır.
Sivri kemer içine yerleştirilen kapı basık kemerli olup, eşiği normal zeminin biraz altındadır. Sivri kemerin üzerinde boş bir kitabe panosu bulunmaktadır. Batı cephesi üzerinde belirli
aralıklarla yerleştirilmiş sivri kemerli alınlıklara sahip dikdörtgen söveli iki pencere ve bunların üzerindeki üç pencere içeriyi aydınlatır.
Güney cephesi de yine aynı şekilde bir düzenlemeye sahiptir. Altta sivri kemer alınlıklı iki
dikdörtgen pencere, üstte ise yine sivri kemerli
ve ortadaki yanlardakinden biraz daha yukarıda tutulmuş üç pencere bulunur. Doğu cephesi
sağır tutulmuş olup, son onarımlar sırasında bu
cephesi tamamen yenilenmiştir. Caminin kuzey
cephesi surlara bitişiktir.
Kare planlı harimin üzeri kasnak olmadan
doğrudan beden duvarlarına oturan bir kubbeyle kapatılmıştır. Kubbeye geçiş elemanı olarak,
pandantif kullanılmıştır. Kubbe zerinde üzengi
seviyesine yakın yerde sekiz tane, yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır. Pencere kemerleri tuğladan örülmüştür. Kubbenin ağırlığı yan
yüzlere yerleştirilen sivri kemerlerle hafifletilmiştir.
Kuzey duvarın altında mahfele çıkış kapısı
ve küçük bir niş yer almaktadır. Yine doğu duvarında da dikdörtgen planlı nişler bulunmak112
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tadır. Güney duvarı ortasında dikdörtgen biçimli mihrap ile iki yanda birer pencere yer almaktadır. Mihrap beden duvarından içe doğru
taşırılmıştır. Alçı sıvalı ve altı sıra mukarnaslı
kavsaraya sahip mihrap nişinin etrafını üç silmeden oluşan bir kuşak çevreler. Minber ahşap
malzemeden yapılmış olup orijinal değildir.
Süslemesi : Yapıda döneminde kalmış orijinal süsleme unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Tamamen yonu taşından yapılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Caminin ne zaman inşa
edildiği kesin olarak belli değildir. Ancak, Fatih Sultan Mehmet’in hükümdarlığı sırasında
Gedik Ahmet Paşa’nın nezaretinde 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği bilinmektedir.
Kale içinde Selçuklular zamanında da bir mescit olduğu bilinmektedir. Fatih Camisinin 1778
ve 1886 tarihlerinde onarım geçirdiği arşiv ka-

yıtlarından öğrenilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997,
Albert Gabriel, Manuments Turec
D’Anatolia, Paris, 19311.

Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.

Fatih Cami, dış görünüş.

Fatih Cami, giriş kapısı.
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Fatih Cami, harim.
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ESERİN ADI : YEŞİLYURT 		
MELİK ARSLAN
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam ve ibadete
açık olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1454 yılında inşa edilmiş olduğu
ileri sürülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Melik Arslan
Camisi tek mekanlı üzeri kubbeyle örtülü bir
plân şemasına sahiptir. Caminin kuzeyinde orijinal olmayan betonarme örtülü bir son cemaat
yeri bulunmaktadır. Güney cephesinde ise mektep olarak kullanıldığı belirtilen bir müştemilat
mekanı bulunmaktadır. Yapının beden duvarı
güney cepheden üç payandayla desteklenmiştir.
Cami oldukça kalın tutulmuş beden duvarlarına
sahiptir. Kare mekanın üzeri tromplarla geçilen
ve sekizgen kasnak üzerine oturan kubbeyle kapatılmıştır. Kubbe dıştan belirli yönlerde
yüksek kabartmalı olarak düzenlenmiş silmeyle nervürlü olarak yapılmıştır. Kasnak üzerine
açılmış dört büyük pencere gözlenir. Caminin
güney ve kuzey duvarına ikişer pencere açılmıştır. Doğu ve batı duvarında da altlı-üstlü
düzenlenmiş ikişer pencere bulunur. Camiye
kuzey duvarın ortasına açılan basık kemerli
sade kapıdan girilmektedir. Ceviz ağacından
yapılan ahşap kapı orijinal olup, ahşap parça-

larla oluşturulmuş geometrik düzenlemelidir
ve metal kapı tokmakları özgündür. Caminin
mihrabı yarım daire niş şeklinde düzenlenmiş
olup mukarnaslı kavsarası yoktur. Taştan yapılan minberi orijinal olup, altta küçük nişçiklerle
ve baklava dilimi biçiminde bezemeleri vardır.
Harimin kuzeyinde ahşap direklerle taşınan kadınlar mahfili bulunur. Caminin kuzeybatı köşedeki minaresi çokgen gövdeli ve tek şerefeli
olup kesme taş malzemeyle yapılmıştır.
Süslemesi : Caminin ceviz ağacından yapılmış kapısı ve taştan yapılan mermerindeki düzenlemeler dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında ve harimi örten kubbede tümüyle düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : M.Çayırdağ Dulkadiroğullarından bir bey olan 1465 yılında öldürülen
Melik Arslan tarafından yaptırılmış olduğunu
ileri sürer. Yapıyla ilgili kitabe yoktur, vakfiye
kaydına da rastlanmamıştır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden 15. ve 16.Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan
İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S.13,
Ankara 1981, s.531-581.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

115

Yeşilyurt (Muncusun), genel görünüş.

Melik Arslan Cami, genel görünüş.
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Melik Arslan Cami, üst örtü.

Melik Arslan Cami, cephe görünüşü.

Melik Arslan Cami, mihrap.
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Melik Arslan Cami, harim girişi.

Melik Arslan Cami, harim.
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İMelik Arslan Cami, harim.

Melik Arslan Cami, mahfil.
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ESERİN ADI : İSA KÜMBET 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri şehir merkezinde, Tahirağa
Mahallesi, Göllüçeşme Sokak, Karamncı İlkokulu güneyinde bulunmaktadır
Bugünkü durumu : Cami; günümüzde ibadete kapalıdır.
Tarihi : H. 972 / M.1564
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri’deki
XVI.yy Osmanlı devri eserlerinden sade bir
yapı olan Camisinin bir diğer ismide Salıbahçe camisidir.
Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen
planlı mescidin harimi kare planlı, ve kubbelidir. Son cemaat mahalli caminin kuzeyinde; ahşap örtülü ve dikdörtgen planlıdır.
Kubbe duvarlara pandandiflerle oturmaktadır ve kasnaksızdır. Mihrap kısmı köşeli olup
dört sıra basit mukarnaslıdır. Etrafı silmelerle
çerçevelenmiştir. İki yanda iki pencere bulunmaktadır.
Mescidin yan duvarlarında birer, son cemaat mahalline açılan giriş kapısı yanında iki
pencere bulunmaktadır. Mihrap yanında ve yan
duvarlardaki pencereler sonradan açılmış veya
genişletilmiştir. Giriş kapısı düz lentolu olup
söveler gerisinden ve kitabe üstünden yan duvarlara göre 10 cm kadar derinleştirerek çerçevelenmiştir. Son cemaat mahalli Kayseri
de bu devirde görülen üzeri ahşap örtülü önü
açık tiptedir. Fakat sonradan yapılan onarımlarla değişikliğe uğratılarak girişte bulunan ve
önde tavanı taşıyan iki ahşap direk kaldırılmış,
açık olan ön taraf kapatılmıştır. Buraya kadınlar için bir orta kat ilave edilmiş, asıl namaz
mahalli ile irtibatlandırmak üzere yukarıdan iki
pencere açılmıştır. Son cemaat mahallinin iki
yan duvarında iki adet geniş niş bulunmaktadır. Ezan okunmak için mescidin üzerine
dışardan, batı duvarı arasından pencere gibi bir
girişle ve taş basamaklarla çıkılmakta iken bu
çıkış ağzı pencere gibi bırakılarak dama çıkış
girişi son cemaat mahalli içine alınmıştır.
Süslemesi : Yoktur.
Malzeme ve teknik : Kalınlığı 120 cm. yi
120
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Plan (Nazım Şanlı’dan)

Kesit (Nazım Şanlı’dan)

bulan duvarlarda kesme taş, pencere kenarlarında ince yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Mescidin kapısı üzerinde bulunan 30x85 cm ebadında mermer tek satır Arapça kitabenin tercümesi şu şekildedir; “Bu mübarek mescidi, Hacı Sinan oğlu, Hacı İsa dokuz
yüz yetmiş iki senesinde bina etti” yazılıdır.
Hacı İsa’nın, Kayseri de Bezirci Oğulların-

dan olduğu ve bu sülalenin elinde bir vakfiyesinin bulunduğu söylenmektedir.
Tarihlendirme : İsa Kümbet Camisi H.
962 M. 1564 yılında Hacı Sinanoğlu Hacı
İsa tarafından yaptırılmıştır.
Kaynakça:
A. Nazif Efendi, Mir’at-Kayseriyye, (Kayseri Tarihi) Haz. Mehmet Palamutoğlu, Kayseri, 1987.
Yusuf Akyurt, Türk Asar-ı Atikası Binalarına Aid Tarihi Mecmua, Yalnız Osmanlılar
Devri, İncesu, Kayseriye, Divriği, Sivas Şehirleri, Kısım : 3, Cild,: 6, Ankara, 1946747, s. 31.

Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. Ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı: XIII, Ankara, 1981
Muhammet, KARATAŞ, XVIII. Yy. İkinci
Yarınsıdan Kayseri, Doktora Tezi, Kayseri 1997.
İlhan, Özkeçeci, Tarihi Kayseri Camisi ve
Mescidleri, Kayseri 1997.
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993.
Halit Erkiletlioğlu; Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri, 1996.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

İsa Kümbet Cami, genel görünüş.

İsa Kümbet Cami, kitabe.
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İsa Kümbet Cami, dış cephe.

İsa Kümbet Cami, harim (İlhan Özkeçeci’den).
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İsa Kümbet Cami, giriş kapısı.
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ESERİN ADI : PEYNİRLİ			
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Emirağa Mahallesinde, Miralay Nazım Bey Caddesi
üzerinde, Uygur Sokağı’nın köşesinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam ve ibadete açıktır.
Tarihi : İlk inşası 1533, son tamiratı ise
1956 yılıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Dikdörtgen
boyutlarda bir eser olan caminin kuzeyinde
bir avlu bulunmaktadır. Avlunun güneyinde de
dairesel sütunlara atılmış yuvarlak kemerli üç
gözlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son
cemaat yerinin çatısı ibadet mekanının çatısından daha alçak yapılmıştır. Yaklaşık olarak
8.60x10.74m. ölçülerindeki ibadet mekanı kuzey taraftaki iki betonarme destek ve duvarların taşıdığı bir betonarme üst örtüye sahiptir.
Caminin düzgün kesme taştan yapılan duvarları pencerelerle boşaltılmıştır. Batı cephede altlı
üstlü toplam altı, güney cephede dört pencere
açıklığı bulunmaktadır. Doğu cephede ise tavana yakın bölümde iki pencere bulunurken,
kuzey cephede iki pencere açıklığı dikkati çeker. Eserin mihrap ve minberi yakın tarihlerde
yenilenmiştir. Caminin son cemaat yerini doğu
ve batıdan sınırlayan duvarların ibadet mekanının duvarlarıyla birleştiği noktada görülen dilatasyon izlerine bakılırsa bu kısım yapıya daha
sonradan eklenmiş gibidir. Avlunun batı cephesinin kuzeyine inşa edilen çeşme aynı zamanda
minber minareye de kaide işlevi görmektedir.
Minber minare demirden yapılmıştır.
Süslemesi : Camide kayda değer bezeme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Eserin orijinal kitabesi yoktur.
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Kesit (Nazım Şanlı’dan)

Plan (Nazım Şanlı’dan)

Tarihlendirme : Eserle ilgili tarihi kaynaklarda belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Giriş kapısı üzerinde latin harfleriyle yazılan kitabeden
caminin ilk inşasının H.940/M.1533, yeniden
inşasının ise 1956 yılında olduğu yazılıdır. Bu
yenileme esnasında orijinal düzenlemeye ne
kadar sadık kalındığı da bilinmemektedir.
Kaynakça:
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Peynirli Cami, genel görünüş.

Peynirli Cami, mihrap ve minber (İlhan Özkeçeci’den).
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ESERİN ADI : BARSAMA 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Barsama (Çavuşağa) Köyü yakınında bulunmaktadır.
Kayseri, Malatya, Sivas yolunun 22.km.de yolun 200 m. batısındadır.
Bugünkü durumu : Oldukça harap durumdadır, kullanılmamaktadır. Şerefeye kadar
ayakta olan sekizgen gövdeli minaresi de yıkılmak üzeredir. Birkaç yöndeki duvar dışında
hiçbir bakiye kalmamıştır. Üst örtü tamamen
yıkılmıştır.
Tarihi : H.974/M.1567 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Bugün tamamı yıkılmış ve neredeyse plânı çıkarılamayacak durumda harap olan caminin 1930’lu yıllarda Albert Gabriel tarafından çizilmiş plânı
vardır. Bu plâna göre cami kare mekanlı bir harim bölümü ile kuzey cephede bulunan üç gözlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Harim
mekanı, ikişer sıra halinde toplam dört yığma
ayağa doğu batı doğrultusunda atılmış sivri kemerlerle mihraba paralel üç sahna ayrılmıştır.
Üst örtüsünün güney-kuzey doğrultuda atılmış
ahşap kirişler üzerine düz toprak dam olduğu
varsayılabilir. İbadet mekanının güney cephesinde herhangi bir pencere açıklığı bulunmazken doğu cephede üç, batı ve kuzey cephelerde
birer pencere bulunmaktadır. Yapının dairesel
nişli mihrabı duvarlardan çıkıntı yapmaktadır.
Kuzey cephedeki son cemaat yeri, iki sütuna
doğu-batı doğrultuda atılan kemerlerle üç gözlü olarak tasarlanmıştır. Bu cephedeki taçkapı
duvardan taşırılmıştır. Albert Gabriel’in yayınlamış olduğu fotoğraftan taçkapının kavsarasız
olduğu, basık kapı kemerinin siyah-beyaz taşların dönüşümlü kullanımıyla örülmüş olduğu
görülmektedir. Son cemaat yerinin doğu ve batı
cepheleri beden duvarlarının devam ettirilmesiyle kapatılmıştır. Son cemaat yerinin de üst
örtüsünün düz toprak dam olduğu kabul edilebilir. Caminin kuzeybatı köşesinde sekizgen
gövdeli minare bulunmaktadır. Bu minarenin
tek şerefesi kısmen ayaktadır. Girişi kapısı üze126
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rinde yer alan ancak bugün Kayseri Arkeoloji
Müzesinde olan kitabesi H.974/M.1567 tarihini taşımaktadır.
Süslemesi : Yapı tamamıyla harap olduğundan nasıl bir süslemesi olduğu hakkında bilgi
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarında moloz taş kullanılıp, kesme taşla kaplanmıştır.
Kitabesi : Müzedeki kitabesi H.974/M.1567
tarihlidir. Kitabeden yapının Sultan Süleyman
oğlu Sultan Selim Han zamanında merhum
Musa Paşa’nın kızı, Memiş Beğin zevcesi Mahupeyker Hatice Hatun tarafından yaptırılmış
olduğu anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : H.974/M.1567 tarihlidir.
Kaynakça:
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları
(Çev:A.A.Tütenk), Kayseri 1954, s.106,
Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI.Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
S.13 (1981), s.554.

Barsama Cami, genel görünüş.

Barsama Cami, minare girişi.

Barsama Cami, minare kalıntısı.
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ESERİN ADI : KURŞUNLU 		
(AHMET PAŞA) 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, kent
merkezinde Cumhuriyet Meydanının batısında
Mimar Sinan Parkı içinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H.981/M.1573
Plan ve mimari özellikleri : Halk arasında
Kurşunlu Cami diye bilinen ve Mimar Sinan’ın
Kayseri’de günümüze ulaşabilmiş tek eseri
olan cami, üzeri kubbeyle örtülü tek mekanlı
harim ve kuzey cephedeki çift son cemaat yerinden oluşmaktadır. Aslında cami, Hacı Ahmet Paşa’nın imaret, han, mektep ve hamamdan oluşan külliyesinin günümüze ulaşmış tek
yapısıdır. Tek mekanı örten kubbe köşelerdeki ayaklara oturmaktadır ve kubbeye pandantiflerle geçilmektedir. Kuzey batı köşede tek
şerefeli minaresi bulunmaktadır. Caminin avlu
duvarları sonradan yapılmıştır.
Caminin son cemaat yeri, tıpkı Sinan yapılarından Üsküdar Mihrimah, Atik Valide
ve Eminönü Rüstem Paşa camilerinde olduğu
çift revaklıdır. Son cemaat yerinin güneydeki
bölümü altı mermer sütuna ve caminin kuzey
duvarına atılmış sivri kemerlerin taşıdığı pandantiflerle geçilmiş beş kubbeyle örtülmüştür.
Giriş eksenindeki kubbe diğer kubbelerden
daha küçük yapılmıştır. Son cemaat yerinin bu
bölümünün yanları açıktır. Son cemaat yerinin
güneydeki bölümü ikinci son cemaat yeriyle U
biçiminde kuşatılmıştır. 24 sütuna atılan sivri
kemerlerle oluşturulan bu revak sundurma biçimli bir kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin
kuzey duvarının dış yüzünde doğu ve batıda olmak üzere birer tane mihrabiye yer almaktadır.
Caminin mermerden yapılan taçkapısı beş sıra
mukarnaslı bir kavsaraya sahiptir.
Harim mekanında kubbeyi taşıyan askı kemerlerinin genişliği içinde doğu ve batı cephelere ikişer ayak yerleştirilip, sivri kemerlerle
birbirine bağlanarak kıble hariç üç cephede iç
mekanı dolaşan bir galeri meydana getirilmiş128
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tir. Bu galerileri desteklemek için taçkapının
arka yüzü iki payanda gibi içeri taşırılmıştır.
Caminin beden duvarlarında alt bölümlerde güney ve kuzeyde ikişer, doğu ve batıda üçer pencere bulunmaktadır. Bu pencereler dikdörtgen
formlu ve sivri kemer alınlıklıdır. Güney cephede duvarın üst bölümünde altı pencere daha
bulunmaktadır. Aynı düzenleme doğu, batı ve
kuzey duvarlarda da görülmektedir. Üst pencerelerin tümü vitraylıdır. Caminin mihrap ve
minberi mermerden olup, sadedirler. Avlusunda sekiz sütuna atılmış sivri kemerlerin taşıdığı
kubbeli bir şadırvanı vardır.
Caminin 1702, 1706, 1709 ve 1730 yılında
onarımlar geçirdiğini mahkeme kayıtlarından
öğrenebilmekteyiz. Alınan kurşunlara bakılırsa
onarımlar daha çok üst örtüde olmuştur. Cami,
1991 yılında da esaslı bir onarım görmüştür.
Süslemesi : Yapının kubbelerinde kalem işi
bezemeler, sütun başlıkları, taçkapısında taş
süslemeler yer alır.
Malzeme ve teknik : Beden duvarları ve
minarede düzgün kesme taş, taçkapı, mihrap,

minber ve sütunlarda mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi vardır. Yapının
kitabesinden bir yazım hatası dolayısıyla ebcet
hesabına göre H.994/M.1586 yılı çıkmaktadır.
Tarihlendirme : Yapının kitabesi 1586 tarihini taşımaktadır. Fakat Ahmet Paşa’ya II.Selim
tarafından verilen temliknamede bu caminin 16
Rebiülahir 981/M.15 Ağustos 1573 tarihli olduğu belirtilmektedir. Paşa’nın vakfiyesinin de
1581 tarihli olduğu dikkate alındığında temliknamede bahsedilen tarihin yani 1573 yılının
daha uygun olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.294-298.
Aptullah Kuran, Mimar Sinan, İstanbul
1986, s.278.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie c.I, Paris 1931, s.56-57.
Gülru Necipoğlu The Age of Sinan Architectural Culture in the Ottoman Empire,
London 2005, s.452-453.
Mehmet Karagöz, XVIII.Asır Başlarında

Kayseri, Kayseri 1993, s.76-99. (Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış
Doktora Tezi).

Kurşunlu Cami, genel görünüş.

Kurşunlu Cami, son cemaat mahalli.
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Kurşunlu Cami, kubbe.

Kurşunlu Cami, mahfile çıkış.
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Kurşunlu Cami, mihrap.

Kurşunlu Cami, şadırvan.
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ESERİN ADI : CINCIKLI 			
(ÇİĞDELİ) 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri şehir merkezinde Cumhuriyet Mahallesi Tennuri sokakta Sivas Kapısı tarafında yer almaktadır. Halk arasında “Çiğdeli”
camisi diye bilinmektedir.
Bugünkü durumu : Camisi bugün ibadete
açık bir durumdadır.
Tarihi : H. 1075 / M.(1664-65)
Plan ve mimari özellikleri : Cıncıklı Camisi kare planlıdır. Kesme taştan yapılmıştır.
Mihrab sağı ve solunda kıbleye dikey üç adet
kemeri taşıyan dört sütun üst örtüyü taşımaktadır.
Son cemaat mahalini kuzeyden altı taş sütun
üzerinde beş adet yuvarlak kemer çerçevelemektedir. Batı yönü duvarla kapatılmıştır. doğusunda ise iki sütuna bağlı kemer açıklığı ve
cami duvarı ile kemer arasında minber minaresi yer almaktadır. Kemerlerin kilit taşları açık
kahve renkli taşlarla kabartma süslemeli olarak
yapılmıştır.
Camisinin çatısını geçerek yükselen bu kare
planlı kaidenin içindeki otuz dört basamaklı taş
merdivenle minber-minareye çıkılır. Bu minare
kesme taştan ve dört sütun üzerine inşa edilmiştir.
Minarenin kaidesinin yüksekliğinin 1985
yılından önce, daha az olduğu ve kadınlar mahfiline minarenin döner merdiveni ile çıkıldığı
belirtilmektedir.
Minare, dört adet sekizgen sütun üzerinde
yükselmektedir. Sütun kaideleri kare formdadır. Sütun başlıkları yarım kesme baklava dilimlidir. Başka örneklerde görülmeyen biçimde
sütunlar, üst örtü hizasından da dışarı taşırılmıştır.
Kemer:”U” biçiminde olup diğer minarelerden farklı tarzdadır.Minare çatısı dışa doğru
çıkıntılıdır.
Petek; Çatı üzerinde kare kaide köşelerde
yuvarlatılarak,üzerine sekizgen bilezik yerleştirilmiştir.
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Külah; Bileziğin üzeri de sekizgen piramidal bir külah ile örtülmüştür.Külahın alt kısmı
daha yayvandır.
Alem; Demirden yapılmış alem daha sonraki bir dönemde eklenmiştir.
Minarenin diğer minarelerden farkı silindirik minarelerde olduğu gibi bir merdiven sisteminin benimsenmiş olmasıdır.
Caminin harim kısmında, yuvarlak kemerler
ortada sütunlara, Kuzey ve güney duvarında ise
hafifçe çıkıntılı ayaklarla birlikte duvarlara istinat eder. Sütun başlıkları üstte kare formlu aşağıda ise yuvarlak forma intikal eder. Karenin
dört köşesinde birer püskül görülür ve başlığın
yuvarlak gövdesi oluklarla süslüdür. Sütunların
yüzeyi beyaz çimento ile sıvandığı için nasıl

bir malzeme kullanıldığı pek anlaşılmamaktadır. Camii doğu batı cephelerinde üçer pencere,
Kuzey ve güneyde ikişer, mihrab yönünde üstte
bir oval, yanlarda da küçük dikdörtgen pencerelerle aydınlanır.
Mihrabı kesme taştan yapılmıştır. Kemeri
yuvarlak olup mihrab nişi yukarıdan aşağıya;
önce taramalı yuvarlak ve küçük oygulu Sekiz
parça, ondan sonra da altı dilime ayrılır. Kenardaki sütuncuklarda dikey silmeli ve başlıklarında yaprak motifi işlemelidir. İki kenardada
(sütun başlıkları hizasında) Sekiz yapraklı kabartma çiçek vardır. Mihrabın etrafı silme kornişi ile çevrili onun da dışında üç tarafı çiniler
içerisinde “Ayet- el kürsi” yazılı bulunmaktadır. Bu çiniler yeni yapılmıştır. Mihrab alınlığın
da da sac üzerinde yağlı boya ile yazılmış bir
ayet okunmaktadır.
Camisinin sol köşesindeki vaaz kürsüsü ile
sağ köşedeki minber, mermerden yapılmıştır.
Süslemesi : Yenilenmiş olan caminin harim
kısmında devrinden kalan süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Ahşap ve kesmetaş
malzemeden yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesinde;
Kılup ta’mir-i tevs-i pesendi
O devlet mend-i çar ercümendi
Rızarı hak içün ihya edüdür
Zamanın hayra sayi huş mendi
Tarih ibin yetmiş beş hesab et
Hatip ise ona Numan efendi
Cenneti adni vere ilahi müstean
Namı ahmed bir merdi sah-ı cıha
Tamirine Nuhi dedi tarihi
Kıldı işbu mescidi Kasrı Cinan” yazılıdır.
Bu gün mevcut olmayan doğu kapısı kitabesinde;
“Binti vakıf camisi tecdid ve tevsi eyledi
Ecrini göre varınca Cenneti Aşayişe

Ey beliğ oldu münasib bu dua tarih içun
Eyledi pes camisi tecdiyd hasbi Ayişe”
“1128/1715”
Tarihlendirme : Çiğlizade Hacı Ahmet Ağa
tarafından H.1075/M.1664-65 tarihinde genişletilerek inşa edilmiştir.
Adı geçen Mehmed Ağa 1062 tarihli (1652)
tarihli vakıfnamesinde belirttiğine göre, debbağ esnafından olup, Kepe İlyas mahallesindeki Çiğdeli Bahçenin kendine ait yarı hissesini
kendi camisine ve bazı çeşme ve camilere vakfeylemiştir. Bu mahalledeki çifte önü çeşmeside Hacı Ahmed Ağanın yaptırdığı bir eserdir.
Hacı Ahmed Ağa 1080 (1669) tarihinde ölmüş ve özel kabrine gömülmüştür.
Çiğdeli camisi H.1128/M.1715 tarihinde ve
1923 yılında tamir ettirilmiştir.
Cami 1985 yılında yeni düzenlemelerle son
şeklini almıştır.
Kaynakça:
A. Nazif Efendi, Mir’at-Kayseriyye, (Kayseri Tarihi) Haz. Mehmet Palamutoğlu, Kayseri, 1987.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. Ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı: XIII, Ankara, 1981
Muhammet KARATAŞ, XVIII. Yy. İkinci
Yarınsıdan Kayseri, Doktora Tezi, Kayseri
1997.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Camisi ve
Mescidleri, Kayseri 1997.
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993.
Halit Erkiletlioğlu; Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri, 1996
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Cıncıklı Cami, genel görünüş.

Cıncıklı Cami, son cemaat mahalli.
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Cıncıklı Cami, giriş kapısı.

Cıncıklı Cami, iç mekan.

Cıncıklı Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : ÇUKURLU 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Küçük Mustafa Mahallesinde; Bağlar
ve Kâzım Karabekir caddelerinin kesiştiği bir
noktada bulunuyor.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : İlk İnşâsı: Milâdî 1698
Plan ve mimari özellikleri : Çukurlu Camisin üst örtüsü orijinalinde ahşap kirişli ve
toprak kaplı olan üst örtü günümüzde kırma
çatılı ve kremit örtülüdür. Kare plân harimin
kuzeyinde enine uzun bir de son cemaat mahalli vardır. Camisin kuzeyinde de bir avlu ve
şadırvan yer alır.
Son cemaat mahalli, batı cephesinde mahfele
çıkış ve minareyle kapatılmıştır. Kuzey cephe
dört sütunu birbirine bağlayan basık kemerle,
doğu cephesi ise bir kemer açıklığı ile çevrilmiştir. Harime girişin solunda mihrabiyesi bulunmaktadır.
Camiin pencereleri altta büyük ve üstte küçük olmak üzere iki sıralıdır. Kıble ve kuzey cihetinde altta (sağlı sollu) iki ve üstte üçer; doğu
ve batı duvarlarında altta üçe üstte ise dörder
adet pencere bulunur. Pencere lentoları basık
kemer formuyla yekpare taşa oyulmuştur.
Camisin mihrabı, sağ köşedeki minber ve sol
köşedeki kürsü mermerden yapılmıştır. Grinin
yanında siyah ve kırmızı renkte mermerlerin
kullanıldığı bu bölümlerin önemli bir özelliği
yoktur. Mihrab nişindeki kare parçalı mermerler üslûp itibariyle Otmanoğlu camisininkini
hatırlatır.
Harimin kuzey batı köşesinde küçük bir müezzin mahfeli vardır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Bugünkü binanın taş
işçiliğiyle kıyaslandığında, betondan yapılma son cemaat mahallinin çok daha sonraları
yapıldığı hükmüne varabiliriz. Camisin çatısı
kiremitlidir, saçaklarda ahşap işlemeli oymalar
dikkati çeker. Bunlar bile, söz konusu olan son
cemaat mahallinin ne kadar donuk olduğunun
bir ifadesidir.
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Kitabesi : Giriş kapısı üzerinde büyükçe bir
mermer levhada tek satırlık ta’lik Besmele ve
1378-1110 tarihleri vardır. Hicri olarak kabul
edebileceğimiz bu tarihlerden birincisi; camisin yeniden yapılması ile ilgili, ikincisi de; ilk
inşaa tarihi olmalıdır. Kitabenin alnından ise
iki satırlık sülüsle
“İnnemâ ya’müru mesâcid’allâhL.” âyet-i
kerimesi yazılmıştır. Kapının sağındaki bir sac
tabelada “Çukurlu Cami/İnşâ Tarihi H.1110/
Tamir Tarihi H.1378” ibaresi yazılıdır.
Tarihlendirme : Çukurlu Cami’nin günümüze ulaşan şekli H.1378/M.1958 yılında yapılmış. Daha önceki yapısının ise H.1110/M.1698
tarihini taşıdığı ifade edilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.54.

Çukurlu Cami, genel görünüş.

Çukurlu Cami, giriş kapısı.
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Çukurlu Cami, iç mekan.

138

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : TAVLUSUN ORTA
MAHALLE 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
(Aydınlar) Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesi yoktur. 17.yüzyılda yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami biri batıda diğeri doğuda iki bölümden oluşmaktadır.
Camiye güneydeki kapıdan girilmektedir. Caminin üzerine 1909 yılında okul yapılmıştır.
Caminin son cemaat yeri diyebileceğimiz batı
tarafı kareye yakın ölçülerde bir mekandır.
Bodur tutulmuş taştan iki sütun ve duvarlara
atılmış doğu-batı doğrultudaki sivri kemerlerle güney cepheye paralel üç sahın halinde
düzenlenmiştir. Bu mekanın üst örtüsü, birinci
ve üçüncü sahında güney-kuzey, ikinci sahında doğu batı doğrultuda atılmış ahşap kirişler
üzerine düz toprak damdır. Bu mekanın kuzeyindeki kapıdan bir sahanlığa geçilmektedir.
Sahanlığın doğusundaki kapıdan caminin mihraplı esas bölümüne girilmektedir. Esas harim,
güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir plâna
sahiptir. Güney cephe iki pencereyle boşaltılmıştır. Dıştan dikdörtgen biçimli olan bu pencereler içten yuvarlak kemerli bir niş şeklinde
tasarlanmıştır. Bu mekanın üst örtüsü doğu-batı
doğrultuda atılmış sekiz kemer üzerine güneykuzey doğrultuda yerleştirilmiş ahşap kirişler
üzerine düz damdır. Üst örtüyü taşıyan kemer
karınlarına sonradan boyayla şemse desenleri işlenmiştir. Bu mekanın güneyden kuzeye
doğru beşinci kemerinden kuzeydeki duvara
bölümünde, toplam altı ahşap direkle taşınan
kadınlar mahfili yer almaktadır. Kadınlar mahfiline sahanlığın kuzeyindeki kapıdan çıkılarak
geçilmektedir. Caminin minber ve mihrabı yenilenmiştir. Caminin iki şerefeli olan minaresi

(Yıldıray Özbek’ten)

güneybatı köşededir. Minarenin birinci şerefesi
konsollar üzerine oturur. Konsol aralarında zincirle tutturulmuş kırmızı taştan küreler bulunmaktadır. İkinci şerefe tek kademeli konsollara
oturmaktadır. Minare külahı bir taş aleme sahiptir.
Caminin batısında, üst kattaki okulun avlusunun altında yer alan mekanın medrese olabileceği yöre sakinlerince belirtilmektedir. Bu
mekan doğu-batı doğrultuda atılmış dört kemerle takviye edilmiştir. Kemerlerin arasına sal
taşları döşenerek üst örtü tamamlanmıştır. Bu
medrese kısmına doğuya açılmış bir kapıdan
girilmektedir. Güneybatı köşede bir penceresi
bulunmaktadır. Medresenin kuzey ve batı duvarlarında birer dikdörtgen biçimli niş açıklığı
yer almaktadır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik :Yapıda düzgün kesme
taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının kitabesi veya vakfiyesi yoktur. Ancak yöre sakinlerince 1618 yılında Tavlusunlu Halil Paşa tarafından medrese
ve çeşme ile birlikte yaptırılmış olabileceği belirtilmektedir.
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Tavlusun Orta Mahalle Cami, genel görünüş.

Tavlusun Orta Mahalle Cami, minare.
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Tavlusun Orta Mahalle Cami, iç mekan.

Tavlusun Orta Mahalle Cami, iç mekan.
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Tavlusun Orta Mahalle Cami, minber.

Tavlusun Orta Mahalle Cami, harim.
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ESERİN ADI : GESİ HACI 		
		 HAYDAR 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabasında, Köprübaşı Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
olan yapı, sadece Cuma namazlarında açılmaktadır.
Tarihi : 17. yy. inşa edilip 19.yüzyılın ilk
yarısında onarılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plân arz eden caminin, batı cephesi yola doğru biraz genişletildiği için esasında plânında biraz yamukluk söz
konusudur. Camiye batı cephenin kuzeyine
açılmış kapıdan girilmektedir. Caminin harimi, üçü kuzeyde, üçü ortada, ikisi de güneyde
olmak üzere toplam sekiz ahşap sütuna güney
kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişlerin böldüğü dört sahın olarak düzenlenmiştir. Ahşap
sütunlar yüksek tutulmuş, bilezikli taş kaidelere oturtulmuştur. Sahınlar mihraba dik uzanmaktadır. Üst örtü alttan kaplamalı düz ahşap
tavandır. Caminin batı cephesinde 1, doğu ve
kuzey cephesinde de ikişer pencere açıklığı yer
almaktadır. Dışardan dikdörtgen biçimli olan
bu pencereler içerden şevli olarak düzenlenmişlerdir. Caminin doğu cephesinde batı cephedeki kapıya simetrik olacak bir kapı daha
açılmıştır. Caminin taştan yapılan mihrap nişi
kavsarasız olup, niş üzerinde bir rozet kabartması görülür. Mihrap nişinin içinde ise kandil
kabartması yer almaktadır. Minber yenilenmiştir. Harimin kuzey tarafında kadınlar mahfili

bulunmaktadır. Caminin kuzey cephesinde son
cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri taş
sütunlara ve duvara atılmış yuvarlak kemerlerle üç gözlü olarak düşünülmüştür. Doğu ve batı
cepheleri birer kemerli giriş şeklindedir. Ayrıca
son cemaat yerinin batı cephesine de bir kapı
açılmıştır.
Caminin köşk minaresi güney doğu köşede bulunmakta olup, dört sütun üzerine atılmış dekoratif kemerciklerin taşıdığı bir külah
ve alemle bitirilmiştir. Minarenin güneydoğu
köşeden başlayan ve çatıya kadar yükselen bir
kaidesi vardır.
Süslemesi : Caminin mihrabındaki rozet ve
kandil kabartması dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin kuzey cephesinde, kemerlerde düzgün kesme taş, diğer
duvarlarda kaba yonu taş kullanılmıştır. Taşıyıcılarda ve üst örtüde ahşap malzeme tercih
edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Camiye 17. yy. da yapılmış
mütevelli atama kayıtları dikkate alındığında
eserin bu yüzyılda inşa edilmiş olabileceği ve
19.yüzyılda esaslı bir onarımdan geçtiği kabul
edilebilir.
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Gesi Hacı Haydar Cami, genel görünüş.

Gesi Hacı Haydar Cami, genel görünüş.
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Gesi Hacı Haydar Cami, dış görünüş.

Gesi Hacı Haydar Cami, iç mekan.
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Gesi Hacı Haydar Cami, iç mekan.

Gesi Hacı Haydar Cami, mihrap.
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Gesi Hacı Haydar Cami, minare.

ESERİN ADI : KARAİMAM 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Karaımam Mahallesi. Haseki Sokak
Bugünkü durumu : İbadete kapalıdır.
Tarihi : 1675-76 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Karaimam
camisi kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen
planlı ortadaki dört ahşap sütunun taşıdığı düz
toprak damla örtülü moloz taşlardan inşa edilmiştir.
Caminin taş duvarları (90cm.) kalınlığındadır. Güney cephesinde bir küçük pencere, batısında da üç pencere üst seviyede yer alırken,
kuzeydeki giriş kapısının iki yanında alt seviyede birer pencere bulunmaktadır. Sade biryuvarlak niş şeklindedir.
Harimde; kuzeydeki üst örtüyü taşıyan iki sütuna yakın bir yere yerleştirilmiş küçük iki ahşap sütuna oturan mahfil ortasından ileriye doğru dikdörtgen biçiminde bir çıkıntı yapmaktadır.
Harimin kuzey batı köşesindeki bir merdivenle
mahfile çıkılmaktadır.
Caminin doğusunda üç ahşap sütuna oturan
ahşap örtülü son cemaat mahali bulunmaktadır.
Son cemaat mahalinin batı kenarı duvarla kakpatılmıştır. Ortada harime açılan kapı ve iki yanında birer pencere bulunmaktadır. Kapı üzerinde kitabe yer almaktadır.
Son cemaat mahallinin kuzeyinde yer alan
küçük avlunun kuzeybatı duvarı üzerinde
17 basamaklı bir merdivenle çıkılan minberminaresi bulunmaktadır.
Minare kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Sütunları dört adet sıvanmış düz sütun
formundadır. Kemerleri iki dişli sivri kemer,
Peteği, kare formunda olup köşelerinden pahlanarak sekizgene dönüştürülmüştür. Peteğe
dört yönden küçük pencereler açılmıştır. Külahı sekizgen piramit formdadır. Külahın ucunda
metal alem görülür. Aslında daha uzun olan bu
alem, külahın yarısına kadar oturmuş durumdadır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.

(İlhan Özkeçeci’den s.130)

Malzeme ve teknik : Mescidin iç üst örtüsü
ahşap malzeme ile yapılmış olup, üst önünün
dışında beton malzeme kullanılmıştır.
Mihrap, minber ve kürsü orijinal ahşap malzemeden yapılmıştır Özel bir süsleme tekniği
kullanılmayan mescidin mahfili de ahşap sütunlarla taşıtılmıştır. Ayrıca mescidin son cemaat mahallinin batı tarafı duvara bindirilmişKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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ken doğu ve kuzey tarafları üç adet ahşap sütun
üzerine bindirilmiştir.
Kitabesi : Harime giriş kapısı üzerindeki
bir kitabede: “Kıldı tâmîrini/EI-Hâci Ali/1086
yazılıdır. Bu da 1675’76 yılına tekabül etmektedir.
Tarihlendirme : Kitabesine göre; H. 1086’
M. 1675-76 tarihlidir.

Karaimam Camisi, genel görünüş.

Karaimam Camisi, genel görünüş.
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Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.109.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.130.

Karaimam Camisi, kitabe.

Karaimam Camisi, giriş kapısı.
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ESERİN ADI : YENÎ CAMÎ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Hacı Kasım Mahallesinde; Lise Caddesi ve Yenicami Sokağı’nın kesiştikleri yerde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : ilk inşası 1086 (M. 1675), yenileme
1962.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı cami
yakın geçmişte yenilenmiştir. Caminin kitabesi
giriş kapışı üzerinde taş üzerine ince bir biçimde bitkisel motifler işlenmiştir.
Yeni Cami, kare planlı, taş duvarlı bir binadır.
Betonarme tavanı, ortadaki dört adet yuvarlak
kolon tutmaktadır. Arka kolonlar hizasında, dışarıdaki bir merdivenle çıkılan kadınlar mahfeli
bulunmaktadır, îç mekanı kıble cephesinde ve
kuzeyde; altta iki büyük, üstte üç küçük; doğuda
altta üç büyük, üstte üç küçük ve batıda; altta bir
büyük ve üstte iki küçük pencere aydınlatılmaktadır. Bütün pencerelerin üzeri basık kemerlidir.
Camiin mihrabı ve minberi, Doğu duvarına
bitişik yarım sekizgen planlı vaaz kürsüsü de
mermerden camiin kuzeyine betondan basit bir
şekilde altı ayağa basan bir son cemaat mahalli
yapılmış, daha sonra bunun üzeri kapatılarak
camiye dahil edilmiştir. Bu kısmın sağ köşesindeki bir merdivenle cami içindeki mahfele
çıkılır. Sol köşe de kapatılmış, odunluk olarak
kullanılan bölüm bulunmaktadır.
Minare, camiin kuzey doğu köşesine daha
sonra yapılmıştır. Cami içerisindeki bir kapıdan buraya geçit sağlanır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmam
aktadır.
Malzeme ve teknik : Yenilenen caminin üst
örtüşü kırma çatılı ve betonarme olarak yapılmıştır.
Kitabesi : Camiin giriş kapışı üzerindeki
(43x137cm.) ebatlı mermer üstüne 1086 (M.
1675)247 tarihini işaret eden şu tarihi kıt’a yazılmıştır:
“Hacı Akkaş ol keremkani o sahib-i himmetin Hayr-ı mahz etmiş vücüdunu feyz-i rabb’ilAlemîn
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(İlhan Özkeçeci’den)

Hak kabul edip bu hayratı livech’il-Eberrîn
Böyle mamur ola dünya ve ukbası hernîn
Hak kabul edip bu hayratı livech’il-Eberrîn
Böyle mahmur ola dünya ve ukbası hemîrı
Mülhimesi dedi bu camie tarih içün
Namaz-ı Cum’a niyyeti” L’ittaifiyne velakifm.”
Camiin kapışı üzerindeki bu kitabe üzerinde
ayrıca siyah mürekkeple yazılmış küçük yazılardan 1130 (M. 1717) tarihinde El-Hac Halil
İbni Tavîl tarafindan tamir edildiği öğrenilmektedir. Yine bu yazıların arasında:
“Mümin mesciddc sanki bir balık gibidir.”
mealinde bir yazı, altında da 1086 (M. 1676)
tarihi yazılıdır, ki; bu camiin inşa tarihidir.
Ayrıca camiin 1265 (M. 1848) tarihinde de
Sipahizade Hacı Osman Ağa” tarafindan mükemmel bir surette tamir olunduğu da kayıtlarda belirtilmektedir.’’
Tarihlendirme : Kitabesine göre îlk înşası
1675
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.204.

Yeni Cami, genel görünüş.

Yeni Cami, giriş kapısı.
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Yeni Cami, kitabe.

Yeni Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : YANIKOĞLU 		
		
CAMÎSÎ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Nuh Naci bey caddesi Yamkoğlu mahallesi. Alaca sokakta No:2 de bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Camii bugün ibadete
açıktır.
Tarihi : H. 1068/M. 1657
Plan ve mimari özellikleri : Cami dikdörtgen planlı olup iç mekan dört adet ahşap sütuna oturan ahşap kirişlerle örtülmüş, mihraba
dik üç sahınlıdır. Son cemaat mahalli kuzeyde
olup ahşap direklerle taşınan düz tavanlı
bir mekandır. Caminin ahşap çatışı kiremit
kaplıdır.
Camii giriş kapısının iki yaninda birer pencere
ve bunlannda yaninda bir mihrabiye mevcuttur.
Bunlar beş dilimli nişli sivri kemerli, kavsaralı
üzeri de kitabeli olan küçük mihrabiyelerdir.
Cami’nin son cemaat mahallindede yapılan tadilatta mahfil ilave edildiğinden iç ve dıştaki mahfile sağ ve soldaki merdivenlerden çıkış temin
edilmiştir. Ortadaki giriş kapısının üzeri siyah taş
ve mermerden basık kemerli olarak yapılmıştır.
Söveleride bazalt taştır.
Camii ye kuzeydeki bir kapıdan girilir, îç
mekanı aydınlatan pencereler; dört cephede
dörder tanedir. Bunlardan alttaki ikişer pencere
dik dörtgen şekilli olup, çift camlı çerçeve
yapılmıştır. Üstteki pencerelerin ise üzeri basık
kemerlidir ve içeri doğru mazgal biçimde
açılmaktadırlar.
Yalnız bir çok kisminda orjinalliklerin
bozulduğu gözden kaçmamaktadır.
Mihrab orjinalliğini muhafaza ederken sağ
köşedeki minber sol köşedeki vaaz kürsüsü ve
pencere kenarları mermerden yapılmış basit birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mihrab kesme taştan yapılmış silme pervazlı
sivri kemeri nişi olan bir yapıdır. Üstü kesme
yedi dilimli bir deniz kabuğu gibi oygulu, altı
ise beş dilimlidir ve iki kenarında sütunceler
yer almaktadır. Mihrab kitabesinde bozuk cel-i
sülüsle yazılmış olan “Küllema de hale aleyha...” ayeti okunmaktadır.
Harimin son bölümünde beton direkler

(İlhan Özkeçeci’den)

üzerine mahfel yapılmış ve burası son cemaat mahalli ile irtibatlanmıştır. Ayrıca
duvarın içine doğru yapılmış sivri kemerli
küçük bir kapıdan geçilen dar bir merdiven
bulunmaktadır. Yapılan tamirler esnasında dar
olup kullanılmadığı gerekçesi ile bu merdiven
boşluğu kapatılmıştır.
Kesme taştan inşa edilmiş olan minare;
çokgen gövdeli ve ortak şerefelidir. M. 1835
yılındaki depremde şerefesine kadar yıkılan bu
minare daha sonra tamir edilmiştir,
Camiin, ibadet mekanın kuzey doğu
köşesinde minareye çıkışı sağlayan kapışı yer
almaktadır. Minare kapışı dikdörtgen formda
olup düz lentoludur.
Minarenin kaidesi, kesme taştan kare
planlı bir kaideye sahiptir. Kaide beden duvarı
ile bitişiktir. Pabuçluğu, Türk üçgenlerinKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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den müteşekkil olup kalın bir bilezikle son
bulmaktadır.
Pabuçluğun kuzey cephesinde cami
damına çıkışı sağlayan küçük bir açıklık
bulunmaktadır.
Şerefe korkulukları masif bir görünüme sahiptir. Kesme taştan yapılmış olan petek çokgen
formdadır, ince bir silme ile sonlanmaktadır.
Konik külah çokgen olup kısadır. Alemi, küp,
boyun, armut, boyun, üst bilezik, boyun, armut
ve hilal bölümlerinden oluşmaktadır.
Süslemesi : Yapıda orijinal süs unsuru
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Duvarları kesme
taştan yapılan caminin penceresinin lento ve
söveleri ince yönü taştan yapılmıştır, îç mekanda; kalın ahşap sütuna basan, ağaç yastıklar üzerine yatay hatıllarla örtülmüştür. Son cemaat
mahalli kuzeyde olup ahşap direklerle taşınan
düz tavanlı bir mekandır. Caminin ahşap çatışı
kiremit kaplıdır.
Kitabesi : Mihrab kitabesinde bozuk cel-i
sülüsle yazılmış olan “Küllema de hale aleyha...” ayeti okunmaktadır.
Tarihlendirme : Banisi, Kayseri’li “Seyyid
Süleyman Ağa Bin Yusuf Ağa olarak geçmek-

Yanıkoğlu Camisi, genel görünüş.
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tedir. H.1068/M.1657 tarihinde yaptırılmıştır.
1748’de Yanıkoğlu Ömer Ağa adında birisi
camii tamir ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Tarihi: H.1062/M1651 senesinde bani Süleyman ağa Kayseri müftüsüne camiyi yaptırmak
üzere şer’i hüccet göndermiştir. Halep Yeniçeri
Serdarı Süleyman ağa bin Yusuf Ağa tarafindan
yaptırılmış ve 1748’de Kayseri Yeniçeri alayı
Serdar Yanıkoğlu Ömer ağa tarafindan tamir
ettirilmiştir.
Kaynakça:
A. Nazif Efendi, Mir’at-Kayseriyye, (Kayseri Tarihi) Haz. Mehmet Palamutoğlu, Kayseri, 1987.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. Ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı
Anlaşılan ilk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XIII, Ankara, 1981, s.
Muhammet KARATAŞ, XVIII. Yy. ‹kinci
Yarmsıdan Kayseri, Doktora Tezi, Kayseri
1997. s.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Camii ve
Mescidleri, Kayseri 1997. s.
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993. s.

Yanıkoğlu Camisi, genel görünüş.

Yanıkoğlu Camisi, genel görünüş.
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Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi.

Yanıkoğlu Camisi, mihrap.
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ESERİN ADI : BOZATLIPAŞA 		
NARLI MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Bozatlı Hasan Bey Mahallesi, Narlı
Cami, No: 17.
Bugünkü durumu : Bozatlı Paşa Mescidi
halen ibadete açıktır.
Tarihi : Mescidin inşâ tarihi belli değildir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultusunda dikdörtgen planlı, iki
bölümlü bir mahalle mescididir. Mescidin girişinde küçük bir avlu vardır. Kuzey yöndeki avlunun kapısı düz lentodur. Harimin giriş kapısı
da kuzeydendir.
Sonradan betonla kaplanmış tavanı orijinalinde dört adet ahşap sütuna oturan düz toprak
damlıdır. Mihrab, minber ve kürsü yakın zamanlarda mermer malzemeyle yenilenmiştir.
Mescidin arka kısmındaki iki ahşap kolonla
desteklenerek inşa edilen ahşap mahfile girişin
hemen sağından birkaç basamaklı ahşap merdivenle çıkılmaktadır.
Mescidin doğu duvarında pencere bulunmaz. Güneyde iki batıda üç büyük penceresi
vardır. Kuzeyde ise giriş kapısının iki yanında
küçük birer pencere, sağdakinin üzerinde ayrıca bir pencere daha bulunur. Giriş kapısının
solunda da küçük bir ahşap müezzin mahfeli
yer alır. Büyük pencereler mazgal biçiminde
içe doğru açılır.
Bozatlıpaşa narlı mescidi Minber- Minaresi;
mescidin avlu duvarının kuzey-batı köşesinde
inşa edilmiştir. dokuz basamaklı bir merdivenle
minareye çıkılmaktadır. Kesme taş malzemeden inşa edilmiş olan minare, dört adet sekizgen gövdeli, kaidesi kare sütun üzerinde yükselmektedir. Betonla doldurulduğu için sütun
kaideleri sütun başlıkları baklava dilimleriyle
süslenmiştir.
Kemer sivri (S’li) olup,minare çatısı çıkıntısız düz silmedir. Kare biçiminde olan petek
bölümünün köşeleri pahlanarak sekizgene dönüştürülmüştür.Peteğin üzerinde küçük pencereler açılmıştır. Buradan silmeli bileziklerle
daralarak külaha geçilir.
Sekizgen piramidal külah aşağıdan yukarıya doğru daralarak yükselmektedir. Ucunda

(Nazım Şanlı’dan)
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alemi bulunmamakla birlikte onun bir kalıntası
olan yuvarlak demir parçası göze çarpar.
Süslemesi : İç mekanda süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Ön cephe dışındaki
duvarlar moloz taş olduğu için içerisi sıvalıdır.
Ön cephenin iç mekandaki yüzü de kesme taş
olarak bırakılmıştır. Üst döşeme ahşaptır ve ahşap 4 direkle taşıtılmıştır.
Mihrap sonradan mermerle kaplanmıştır.
Minber ve kürsü sonradan getirilmiştir ve malzemeleri mermerdir

Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, genel görünüm.

Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, genel görünüm.
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Mahfil de ahşap malzemeden yapılmıştır ve
kuzeydeki iki ahşap direğe bağlanmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : XVIII. Yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.26.
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.41-43.

Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, minare.

Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, iç mekan.
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ESERİN ADI : ERKİLET/			
TAŞHAN KÖYÜ 		
BÜYÜK CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Taşhan Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açık halde ve
kullanılmaktadır.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Taşhan Köyünde Orta Mahallede bulunan cami, Küçük Cami
gibi kayaya oyularak yapılmıştır. Ancak ondan
farkı doğu tarafındaki önemli bir bölüm duvar
olarak örülmüş ve üzeride ahşapla örtülüymüş.
Caminin sonradan genişletilme ihtiyacı ortaya
çıkınca batıya doğru kaya oyulmuştur. Camiye
doğu duvarının kuzey ucuna kaydırılmış düz
lentolu bir kapıdan girilmektedir. Cami yaklaşık kare ölçülerdedir. Ortada iki ahşap sütun
dikkati çekmektedir. Bu sütunun üzerinde bir
ahşap kiriş yer almaktadır. Bu ahşap sütunlara
paralel olarak batı tarafta da kayaya oyulmuş iki
taş ayak görülür. Bu sütun ve ayakların arasında kalan tavan yüzeyinin ahşap tahtalarla kap-

Erkilet/Taşhan Köyü Büyük Cami, dıştan görünüm.
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lanmış olduğu gözlenir. Caminin kuzey ve batı
cephesi kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir.
Minberin merdiven ve yan kanatları ahşaptan
yapılmış, kürsü bölümü ise kayadan oyulmuştur. Güney cephe ortasındaki mihrap yarım daire niş şeklinde kayaya oyulmuştur. Caminin
doğu duvarına açılan üç pencere ibadet mekanını aydınlatmaktadır. Cami avlusunun dışında,
doğu tarafta yer alan minare oldukça ilginçtir.
Yolun kenarındaki minare silindirik gövdeli
ve tek şerefeli olarak yapılmıştır. Ancak minarenin gövdesinin ortasına açılan kapıya, cami
avlusundan minare gövdesine atılmış bir sivri
kemerin üzerinden geçilerek girilmektedir. Kuruluş itibariyle Küçük Cami minaresine benzemekte ancak oradaki gibi köşk tipi bir minare
yapılmamıştır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir bezeme unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kısmen kayaya oyulan caminin doğu duvarında ve minaresinde
kesme taş, kadınlar mahfili ve iki sütunda ahşap kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 18.yüzyılda yapıldığı söylenen cami, 1950’li yıllarda genişletilmiştir.

Erkilet/Taşhan Köyü Büyük Cami, minare.

Erkilet/Taşhan Köyü Büyük Cami, minber.

Erkilet/Taşhan Köyü Büyük Cami, iç mekan.
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Erkilet/Taşhan Köyü Büyük Cami, iç mekan.

Erkilet/Taşhan Köyü Büyük Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : KALAYCIOĞLU
		 MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Eylül-2006
Yeri : Kayseri merkezi, Kocasinan ilçesi
Gevher Nesibe Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Mescit halen ibadete
kapalıdır. Dikdörtgen planlı bir mahalle mescididir.
Tarihi : XVIII. Yüzyıl.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı enlemesine dikdörtgen planlı olup kuzeyde küçük bir
avlu bulunmaktadır. Üzerine sonradan düz beton
dam yapılmıştır. Mescidin kuzey tarafında son
cemaat mahalli ve açık bir avlusu bulunmaktadır. Avluya batıdaki kapıdan girilir. Avlu yaklaşık
3.00 m. boyunda moloz taş duvarla çevrilmiştir.
Avlunun kuzeybatı cephesinde 9 taş basamakla
çıkılan köşk minare bulunmaktadır.
Mescidin klâsik plândaki son cemaat mahalli; söz konusu 1991 tadilâtında kapatılarak
sağlı sollu iki oda haline getirilmiştir. Camiin
son cemaat yeri 4 ahşap direğe oturmuş ve üst
örtüsü topraktandır.
Batıdaki avlu giriş kapısı basık kemerlidii.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün onayı ile bu
kapı kapatılarak, doğuda önceden mevcut, düz
lentolu kapı açılmıştır. ve üzeri yuvarlatılmışım
Harime kuzeyde bulunan ahşap kapıdan girilir. Harimde iki serbest taş sütun bulunmaktadır Sütun başlıkları düz kaide şeklinde taştır.
Sütunları duvarlara bağlayan kemerler, kuzey
güney yönde atılmış olup kesme taştan inşa
edilmiştir Kemerler ve sütunlar harimde uzunlamasına üç şahın oluştururlar.
Kıble yönünde, batı ve kuzey yönde ikişer
pencere içeriyi aydınlatmaktadır. Farklı seviyelerdeki bu pencereler mazgal tipindedir.
Beş sıra mukarnasla süslenmiş olan mihrab
oldukça tahrib olmuş durumdadır. Bu sebeple
pervazlar tamamiyle yok olmuş ve buralar mermer plakalarla kapatılmıştır.
Ahşap minber külahını taşıyan sütun başlıkları palmet yapraklıdır, diğer bölümleri sadedir.

(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Mescidin kuzeyindeki, avluyu çeviren yüksek bir duvarın kuzeybatı köşesinde 9 basamaklı bir merdivenle çıkılan minber-minare
yer almaktadır.
Minare yüksekliği 3.39 cm dir. Külahın bir
bölümü yıkılmıştır. Minare kesme taş malzeme
ile inşa edilmiştir. Blok taş korkuluklar minarenin güney ve batı cephelerinde yer alır. Dört
adet sütun yer almaktadır.Sütun kaideleri kare
şeklindedir. Sütun gövdeleri sekizgen formunda inşa edilmiştir. Gövdeden küçük ince bir
silme ile sütun başlığına geçilmektedir. Sütun
başlıkları kare planda olup baklava dilimli Türk
üçgenleriyle süslenmiştir. Kemer(S)li basık
yuvarlak kemer formundadır. Petek, kare formundadır. Külah, çatı üzerinde geniş bir kare
kaide ve onun üzerinde kareden başlayarak,iki
sıra silmeden sonra kırılarak sekizgen bir formda yükselen külah bulunmaktadır. Külahın içi
oyulmuş ve dört cepheye birer kuş evi penceresi oturtulmuştur.
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Günümüzde külahın bir bölümü ve aleminin
olmadığı görülmektedir.Oldukça harap bir durumda olan minarenin yok olmaması için acil
restorasyona ihtiyacı vardır.
Süslemesi : Mescitte süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Mescid. dikdörtgen
planlı, tek katlı ocak taşlarından yapılmıştır.
Bununla birlikte köşelerde çok az miktarda
kesme taş kullanılmıştır. Üst önü ahşap direkli
toprak damdır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapının mimari özellikleri
dikkate alınarak XVIII. Yüzyılda yapıldığı kabul edilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.102.
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.123.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
Kalaycıoğlu Mescidi, minare.

Kalaycıoğlu Mescidi, dıştan görünüm.

164

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kalaycıoğlu Mescidi, dıştan görünüm.

Kalaycıoğlu Mescidi, iç mekan.
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ESERİN ADI		 : ÇANDIR 			
CAMİSİ
İnceleme Tarihi :
Yeri : Çandır Mescidi, Kayseri İli, Merkez,
Çandır mahallesinde, Mimarsinan Parkı içerisinde yer almaktır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 18.yy’da inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapının banisi
ve mimari bilinmemektedir. Yapı üzerinde inşa
tarihini verecek herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Mescit kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilmiştir.
Yapıda inşa malzemesi olarak cephelerde
moloz taş, pencere sövelerinde ve doğu cephenin kuzey köşesinde kesme taş malzeme, üst
örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Yapının üzeri dışarıdan kırma çatıyla kapatılmıştır. Mescidin güney cephesi tamamen
moloz taşla örülmüştür. Cephe üzerinde iki
adet dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır.
Pencerelerin söveleri kesme taş malzemeden
yapılmış olup üzerlerinde herhangi bir bezeyici
öğe bulunmamaktadır. Cephe pencere seviyesinin alt kısmı ahşap bir hatılla bölümlenmiştir.
Güney cephe ile batı cephenin birleştiği noktada cephe pahlandırılmıştır. Cephenin bu kısmı
üzerinde derin çatlaklar bulunmaktadır.
Mescidin batı cephesi tamamen moloz taş
örgülü olup, cephe üzerinde iki adet dikdörtgen
formlu pencere bulunmaktadır. Pencere sövelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yine
güney cephede olduğu gibi pencere alt seviyelerinde duvar içerisine ahşap hatıl yerleştirilmiştir.
Mescidin doğu cephesi tamamen moloz taş
malzeme ile inşa edilmiştir. Cephe üzerinde iki
adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Cephenin kuzeyinde diğer pencerelerden daha yukarıda kare formlu bir pencere daha bulunmaktadır. Bütün pencerelerin söveleri kesme taşla
yapılmış olup üzerleri sade bırakılmıştır. Cephenin saçak altında üç adet taş çörten vardır.
Pencere seviyelerinin altından cepheyi dolaşan
ahşap hatıllar atılmıştır. Cephenin kuzeydoğu
köşesine köşk minare eklenmiştir. Cephe duva166
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(İlhan Özkeçeci’den)

rının çeşme ile birleştiği noktada mescidin avlusuna girişi sağlayan yuvarlak kemerli bir kapı
bulunmaktadır. Cephe duvarının bittiği noktada
sivri kemerli 20.yy da inşa edilmiş bir çeşme
bulunmaktadır.
Mescidin kuzey cephesi önüne bir sundurma
yapılmıştır. Cephenin doğusunda depo olarak
kullanılan bir baraka yapılmıştır. Bu barakadan
geçerek mescidin köşk minaresine ulaşılmak-

tadır. Köşk minare’ye 20 basamakla çıkılmaktadır. Minare tamamen yıkılmış olup geriye sadece minarenin oturduğu 20 basamakla çıkılan
kaide kısmı kalmıştır.
Mescidin kuzey cephesi moloz taşla inşa
edilmiş olup cephenin batısında dikdörtgen bir
pencere yer almaktadır. Pencere sövelerinde
kesme taş malzemeye yer verilmiştir. Harime
girişi sağlayan kapı önüne plastik malzemeden
bir hol yapılmıştır. Giriş kapısının üzerinde yarım daire formlu bir pencere bulunmaktadır.
Mescidin harimine yuvarlak formlu etrafı
ahşap lambrilerle çevrelenmiş bir kapıdan girilmektedir.
Harim kuzey-güney doğrultuda uzanmaktadır. Harim, mihraba paralel olarak atılmış
ahşap hatılları taşıyan ikişerden üç sıra ahşap
sütunla üç bölüme bölünmüştür. Harimin üzeri
kuzey güney doğrultuda atılmış ahşap direkler
ve onların üzerinde yer alan doğu batı doğrultuda atılmış ahşap tahtalarla kapatılmıştır. Üst
örtüyü taşıyan ahşap direklerin üzerine ahşap
yastıklar yerleştirilmiştir.
Harim, güney cephede iki, batı cephede iki
ve doğu cephede üç, kuzey cephede iki adet olmak üzere toplam dokuz adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Pencereler içeriye doğru şevli
bir şekilde tasarlanmışlardır. Harimin cepheleri
pencere altı seviyesi boyunca ahşap lambrilerle
kapatılmıştır.
Mihrap güney cephenin tam ortasında bulunmaktadır. Mevcut mihrap çini ile kaplanmış
olup, hiçbir sanat değeri yoktur. Mescitte görülen tek süsleme unsuru mihrap üzerine yerleştirilmiş çok sayıda renkli çini ve porselen tabaklardır. Bu tabakların ne zaman yapıya eklendiği
konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Buna benzer bir uygulamayı Kayseri’deki
Hatıroğlu Camisi’nde görmekteyiz. Hatıroğlu
Camisi’nde de mihrap üzerine yerleştirilmiş
mavi beyaz renkte bitkisel süslemeli bir tabak
yer almaktadır.
Mescidin mermer minberi orijinal değildir.
Harimin kuzeyinde giriş kapısının doğu ve
batısı ahşap camekânlarla çerçevelenmiştir.
Batıdaki ahşap camekânlı bölüm imama oda-

sı olarak kullanılmaktadır. Bu mekânın kuzey
cephesi üzerinde dikdörtgen formlu bir pencere
açılmıştır.
Mescit hariminin kuzeyinde beton malzemeden yapılmış kadınlar mahfili bulunmaktadır. Mahfili harim giriş kapısının doğusunda
yer alan 15 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Kadınlar mahfilinin harime bakan cephesi
ahşap şebekelerle kapatılmıştır. Mahfilin kuzey
cephesi üzerine içten dikdörtgen formlu dıştan
yarım daire formlu bir adet pencere açılmıştır.
Mescidin inşa tarihini belirten bir kitabesinin bulunmaması kesin bir tarihlendirme çalışmasını zorlaştırmaktadır. Mahalle mescitleri
çoğunlukla fonksiyonel olarak inşa edilmiş yapılardır. Bunu mescitlerin basit ve sade tutulmaları da ispatlamaktadır. Çandır Mescidi’nin
ahşap direkli ve mihraba paralel üç sahınlı olmasından hareketle yapıyı Kayseri ve çevresindeki il ve ilçelerde bulunan benzer yapılarla
karşılaştırarak belli bir zaman dilimi vermek
mümkündür.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Duvarları kesme taştan yapılan camide üst örtüyü ahşap direkler
taşımaktadır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Kayseri’de Ahşap kirişlemeli ve ahşap direkli mescitlerden tarihi kesin olarak bilinen yapılarla olan benzerlikleri
dikkate alarak, Çandır Mescidi’nin en erken
18.yy’da inşa edilmiş olabileceğini söylemek
mümkündür.
Kaynakça:
Remzi AYDIN, Kayseri Mihrabları, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2006,
s.100.
İlhan ÖZKEÇEÇİ, Tarihi Kayseri Mescit
ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 96-99, 152153.
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Çandır Cami, genel görünüm.

Çandır Cami, genel görünüm.
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Çandır Cami, iç mekan.

Çandır Cami, iç mekan.
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Çandır Cami, iç mekan.

Çandır Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : ALİ HOCA 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Danacılar mahallesi,Yuvak sokakta
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Mescit halen ibadete
kapalıdır
Tarihi : M.1708
Plan ve mimari özellikleri : Cami enine dikdörtgen planlı küçük bir mahalle mescididir Cami
yakın geçmişte yeniden restore ettirilmiştir.
Caminin son cemaat mahalli yoktur. Kuzeybatı köşesinde minber minare vardır. Minareye
20 basamaklı taş merdivenle çıkılır. Minarede
dört adet yekpare, sekizgen ,kesme taş sütun bulunmaktadır. Sütun kaidesi kare formunda kaidesi kare bir zemin üzerine oturmaktadır. Sütun
başlıkları baklava dilimi biçimindedir. Kemer
düzenlemesi Sivri ve S biçiminde bir kemer
formuna sahiptir. Kemer aynalarında birer yuvarlak pul kabartama vardır. Kare kaide köşelerinden üçgen biçiminde kırılarak(pahlanarak)
sekizgene dönüşmüş bir peteğe sahiptir.Kalınlıkları bir ve beş cm arasında değişen beş sıra
sıra silmeden sonra çokgen(sekizgen) piramidal külah yer almaktadır. Alemi küp,armut ve
hilal bölümlerinden oluşmaktadır.Demirden
yapılmış yeşil boyalı armut bölümünün ortasında oyma olarak “Lafza-i Celal”(Esma-i Hünsalardan) yazılı olan eski alemin yerine 2005 te
yapılan restore sırasında yerleştirilmiştir.
Camiin giriş kapısının üzeri iç kısımda sivri kemerle hareketlenmiştir. Kapının dışındaki
kitabede dört satırlık bir celi sülüs yazı bulunmaktadır.
Betonla kaplı üst örtüsünü içerideki kare
plânlı iki beton ayak taşımaktadır. Kıble yönünde; üç pencere vardır. Bunların birisi mihrabın
üzerinde ve yatay, diğer ikisi de mihrabın yanındadır. Doğusu kapalı olan caminin batısında bir
pencere, kuzeydeki giriş kapısının iki yanında
büyük ve kapı üstünde küçük basık kemerli üç
pencere daha vardır. Buna göre, kuzey cephesi
hariç diğer pencereler sonradan açılmadır.
Kesme taştan inşâ edilmiş olan mihrab yeşil ve krem renkli yağlıboya ile boyanarak ka
patılmıştır. Mihrab nişi, beş sıralı zaril mukarnasdan oluşur, iç oygusu yedi köşeli ve sivri
kemerli taksimata ayrılır. Burada üç kabartma
selvi ve üç de askılı kandil görülmektedir. İki
kenarda burmalı iki de sütunçe mevcuttur.

(İ. Özkeçeci’den)

Mihrab nişi dilimlerinin mukarnasa bağlandığı yerde sivri kemercikler içerisinde, kabartma ve geçmeli beş kollu yıldızlar, spiraller ve
çok kollu çiçekler görülür. Mukarnaslar sivri
kemerli bir uç nokta ile son bulur. İki köşede
yuvarlak rozetler vardır.
Mihrabın üzerindeki kitabeliği boştur. Bunların iki kenarında kabartma işlenmiş, fakat
bozulmuş çiçek motifleri farkedilir.
Arkadaki ahşap kafesli mahfel dört adet
ağaç desteğe basmakta olup. buraya sağ köşedeki on bir basamaklı ahşap bir merdivenle
çıkılmaktadır.
Süslemesi : Mihrap taştan yapılmış ve niş
kısmı beş sıralı mukarnastan oluşmuş ve yedi
köşeli iç oygusu ile şekillerle üç askılı kandil
görülmektedir. Mihrabın iki kenarında iki sütunce bulunmaktadır. Mihrabın üzerinde iki
tane kitabe yeri vardır Mihrapta yeşil ve beyaz
renkler hakim durumdadır.
Malzeme ve teknik : Duvarları kesme taşlardan yapılmıştır.
Kitabesi : Kapının dışındaki kitabede dört
satırlık bir celi sülüsle şunlar yazılıdır:
“Edüp camiil?} Hacı Mehmed sarfı makdûr
eyledi”
“Himmeti bu camiin tecdidine etdi temam”
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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“Pîşgâhında bağ ola Hüdâ hayratı kabul”
“Mahfaza olsun âna sırat üzre Yevm’ülKıyâm.”
Tarihlendirme : Kitabesinden M. 1708
yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ali Hoca Camisi, genel görünüm.

Ali Hoca Camisi, genel görünüm.
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Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.36.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.14.

Ali Hoca Camisi, kitabe.

Ali Hoca Camisi, iç mekan.
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ESERİN ADI : GÜNEŞLİ 			
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Güneşli
Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, Aşağı Cami
Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam ve ibadete
açık olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1150/M.1737-38 yılında inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda, dikdörtgen olarak tasarlanmış bir
camidir. Camiye doğu cephenin kuzeyine kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapı yekpare taştan yapılmış basık kemer formunda bir
lentoya sahiptir. Caminin üst örtüsü, doğu-batı

Güneşli Camisi, dış görünüş.
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doğrultuda caminin beden duvarlarına atılmış
dokuz sivri kemere yerleştirilmiş sal taşlarıyla
oluşturulmuştur. Doğu ve batı cephe sağır bırakılmıştır. Kuzey duvarın üst kısmına tek pencere açılmış olup muhtemelen orijinal değildir.
Mihrabın bulunduğu güney cephe üç pencere
ile boşaltılmıştır. Mihrap ve minber yenidir.
Caminin tek şerefeli minaresi 1953 yılında inşa
ettirilmiştir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir bezeme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Genel olarak kaba
yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi giriş kapısının
üzerindedir.
Tarihlendirme : Kapı üzerindeki kitabeye
göre cami H.1150/M.1737-38 yılında inşa ettirilmiştir.

Güneşli Camisi, dış görünüş.

Güneşli Camisi, iç mekakn.
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Güneşli Camisi, kitabe.

Güneşli Camisi, giriş kapısı.
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ESERİN ADI : CÜRCÜRÜK 		
MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Eski Kayserinin batısında (Atpazarının ilerisinde) Emirağa mahallesinde, Badem
sokağındadır.
Bugünkü durumu : Cami ibadete açıktır.
Tarihi : 1711 yılında inşa edilip 1929 yılında yenilenmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Camiin girişindeki avlu çok küçüktür. Bunun sağ tarafı bölünerek küçük bir oda yapılmıştır. Avlunun giriş kapısı üstündeki bir taş
yüzeyinde kabartma olarak “İbrik” formunda
“Maşaallah” yazısı işlenmiştir.
Son cemaat mahalli yoktur. Avlunun kuzey
batı köşesinde minber minare vardır. Minber
minareye çıkan merdiven mahfilin kuzey duvarına ve avlunun batı duvarına paralel bir formdadır. Mescid duvarına bitişik olarak çıkan yirmibeş basamaklı “L” şeklindeki taş merdiven
avlunun kuzey batı köşesindeki demirden yapılmış minber-minareye çıkışı sağlar.
Avlunun ve harimin girişi kuzeydendir ve
kitabesi vardır.
Cürcürük Mescidi’nin mihrapı mermerden,
kürsü ve minber ahşaptan olup orijinal değildir.
Harimin duvarları moloz taştır ve üzeri sıvalıdır. İçeride süsleme yoktur ve mescidin sade
bir görüntüsü vardır. Üst döşeme betondur. Batıda ve güneyde ikişer, kuzeyde kapının yanında bir penceresi vardır.
Kapının batı tarafında ise mahfile çıkılan ahşap merdiven bulunmaktadır. Mahfil ahşaptan
ve taşıyıcı duvarlardır.
Mescidin arka kısmındaki ahşap mahfele.
kuzeydeki girişin sağındaki sekiz basamaklı
ahşap bir merdivenle ulaşılır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
kesme ve moloz taş kullanılmış sonradan yapılan onarımlar sırasında mihrabı mermer ile
kaplanmıştır.

(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Kitabesi : Camiin iç kısmındaki kitabede
H. 1123/M. 1711 tarihi yazılıdır. Ayrıca camiin içerisinde bir kenarda müstâkil olarak duran
(38,5x29cm.) ölçülerindeki mermer kitabede
celi sülüs hat ile iki satır halinde
“Mahalle-i Bektaş’da Halil
Bin Mahmut Mâh-ı cemâziyel’Âhir Sene
1123” yazılıdır. Bu tarih Milâdî 1711 yılında
tekabül eder. İlhan Özkeçeci’nin caminin neresinden çıkarıldığını bilemediğini belirttiği bir
diğer kitabede ise sülüs hatla şunlar yazılıdır:
“Inşaay-ı Evvel “Inşaay-ı sani
Mahalle-i Bekdaş’ta Hamamcızâde
Halil Bin Mahmud
Seyyid Bin
sene 1123(m. 1711)
“Hacı Hamdi
Sene 1348 (M.1929)”
İkinci kitabeye göre de; İlk banisi Mahmud oğlu Halil zikredildikten sonra H.1348
(M.1929) senesinde Hacı Hamdi oğlu
Hamamcızâde Seyyid tarafından mescid ikinci defa inşâ edilmiştir.
Tarihlendirme : Kitabesinden anlaşıldığına
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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göre Cürcürük Mescidi H.1123 (M.1711) senesi Cemâziyelâhir ayında (o zamanki adıyla
Bektaş mahallesinde) Mahmud oğlu Halil tarafından yaptırılmıştır.

Cürcürük Mescidi, genel görünüş.

Cürcürük Mescidi, kitabe.
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Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.42.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Cürcürük Mescidi, kitabe.

Cürcürük Mescidi, minber ve mihrap.
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ESERİN ADI : HELVACI DEDE
		 ŞIH MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Serçeönü Mahallesindedir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Bilinmiyor.Zaman içerisinde birçok
tadilat geçirmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Helvacı Dede
mescidi kare planlı, moloz taşla inşa edilmiş bir
mescitdir. Bu binanın aslında önceden mevcut
olan mescidin yanındaki medrese olduğu ifade
edilmektedir.
Son dönemlerde yeniden yapılırcasına onarılan yapı orijinalinde kesme taştan inşâ edilmiştir, Mescidin giriş kapısı batı yöndedir.Ortada
bulunan kare plânlı bir ayak, yanlardaki yarım
ayaklara da oturan ve kıbleye paralel duran iki
adet sivri kemeri destekler. Güneyinde iki, batısında bir penceresi bulunmaktadır.
Onarım sonrası mihrab ve minberi eski orijinalliklerini kaybetmiştir. Mescidin kuzeyine
yarım bir mahfel yapılmıştır.
Minber-minaresi caminin damında güneybatı köşesinde yer almaktadır. Hafif dışa çıkıntılı taş bir kaide üzerinde yükselmektedir.Minare kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir.
Sütunların ayakları kare formunda olup
korkuluk taşlarıyla birbirine bağlanmıştır.Sütunların gövdeleri sekizgendir. Sütun başlıkları
baklava dilimli üçgenlerle süslüdür. gergi çubuklarıyla birbirine bağlanmaktadır.
Kemerler üç dişli sivri kemer formundadır.
Yekpare taştan oyulmuştur.Kemer aynalarında
yuvarlak kabartmalar görülür.Kemerler oldukça harap durumdadır. Saçaklar düz tutulmuştur.
Kare planlı peteğin köşeleri düzgün pahlanarak sekizgene dönüşmüş,üç sıra silmeden
sonra sivrilen külahla devam etmiştir.Peteğin
dört yüzünde küçük pencereler açılmıştır.
Petekten sonra değişik kalınlıklardaki altı
ince silmelerle sekizgen piramit formunda olan
külaha geçilmektedir.
Peteğin ucunda bakır bir alem yer almaktadır.
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Mescidin inşasında
moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Planı ve mimari özellikleri dikkate alındığında erken dönemde yapılmış
mescitlerle benzerlik göstermektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.89-90.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.102.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Helvacıdede Şıh Mescidi, genel görünüş.

Helvacıdede Şıh Mescidi, iç mekan.
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Helvacıdede Şıh Mescidi, minare.
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ESERİN ADI : HASİNLİ CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri: Kayseri şehir merkezinde Hasinli Mahallesi ve Demir sokakları üzerinde 49 numarada yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Camii günümüzde ibadete açıktır.
Tarihi : H.1126 / M.1714
Plan ve mimari özellikleri : Kare bir ibadet
mekanı ve ona bağlı kuzeyde geniş bir son cemaat mahalinden oluşmaktadır.
Dışarıdan bakıldığında camiyi daha yüksek
gösteren son cemaat mahali iç kısma nispetle
özelliğini korumuştur. Buradan camiye üzere
sivri kemerli, aynası ve pervazı zarif çiçek ve
mukarnaslarla süslü basık kemerli, aynası ve
pervazı zarif çiçek ve mukarnaslarla süslü basık kemerli bir kapıdan girilir. Camiinin kapı
kanatları değiştirilerek demirden yapılmıştır.
İki kenardaki pencerelerin yanında küçük mihrabiye nişi bulunmaktadır. Bunların çevreside
ince mukarnaslarla süslüdür. Son cemaat mahalinin ahşap sütunlarından ikisi girişin sağında dördüde solunda olmak üzere tamamı altı
tanedir. Böylece camiinin sağdaki duvarı (batı)
düz gelirken son cemaat mahali doğuya doğru
genişleyerek bir çıkıntı yapmıştır.
Kesme taş duvarlarla çevrili camiinin üzeri
direkli kiremit çatılıdır. Oldukça yüksek olan
tavanı içerisinde dört adet yuvarlak ağaç sütun
desteklemektedir. Sütunları birbirine bağlayan
ağaç yastıklar üst örtüye çok süslü ağaç kornişlerle bağlanmıştır. Hasinli camii tavanı yüksek
olduğu gibi pencerelerde yükseğe açılmıştır.
Bu yüksek pencereler kuzey ve güney duvarında üçer doğu ve batı duvarlarında ise ikişer tanedir. Yalnız kuzeydeki giriş penceresinde altta iki pencere mevcuttur. En solda bir pencere
daha fark edilirki bu da sonraları kapatılmıştır.
Tamamiyle taştan işlenerek yapılmış olan
mihrab sivri kemerli bir nişle belirginleşir pervazında mukarnaslı püsküller dolaşırken Mihrab alnında “Lale ağırlıklı çiçek desenleri yer
alır. Burada ince bir satır sülüsle mihrab ayeti
yazılıdır.
Sol köşede duvara bitişik olarak yapılmış

(İlhan Özkeçeci’den)

olan taş minber Mihrabla aynı üsluptadır ve
devrin dekoratif özelliklerini gösterir.
Camiinin sol köşesinde duvara bağlanmış
basit bir kürsü de mevcuttur.
Camide son zamanlarda yapılan tamir sırasında arka kısma betondan kaba bir biçimde
kadınlar mahfeli yapılmıştır. Arkadaki iki ağaç
sütuna bağlı, dikdörtgen planlı beton kolonların taşıdığı bu mahfile son cemaat mahalinin
en sağına yapılmış betonarme bir merdivenle
çıkılır.
Camiinin kuzeybatı köşesinde duvar uzantısına bitişik bir şekilde kesme taştan minare
yapılmıştır.
Süslemesi : Camide kayda değer süsleme
yoktur. Pencerelerin lento, söve ve alınlıklarında lale, karanfilden oluşan bitkisel kabartmalar
dikkati çeker.
Malzeme ve teknik : Camide düzgün kesKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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me taşla birlikte sütunlarda ve tavanda ahşap
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kapısının önünde “Sahibul Hayrat v’el Hasenat Esseyyid el hac Derviş Mehmed Ürgübi” ve 1126 (1714) tarihi yazılıdır.
Tarihlendirme : Kapısının önünde “Sahibul Hayrat v’el Hasenat Esseyyid el hac Derviş
Mehmed Ürgübi” ve 1126 (1714) tarihi yazılıdır. Kitabeden Ürgüplü Derviş Mehmed Ağa
tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
A. Nazif Efendi, Mir’at-Kayseriyye, (Kayseri Tarihi) Haz. Mehmet Palamutoğlu, Kayseri, 1987.
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Camii ve
Mescidleri, Kayseri 1997.
Halit Erkiletlioğlu; Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi
Kültür Yayınları No:5, s.105 ,Kayseri 1996

Hasinli Camisi, genel görünüş.

Hasinli Camisi, genel görünüş.
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Hasinli Camisi, genel görünüş.

Hasinli Camisi, iç mekan.
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Hasinli Camisi, mihrap.

Hasinli Camisi, giriş kapısı.
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Hasinli Camisi, minber.

Hasinli Camisi, çatı süslemesi.

Hasinli Camisi, iç mekan.
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Hasinli Camisi, mihrap.
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ESERİN ADI : GESİ-ORTA 		
		 MAHALLE 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabası Orta (Güney) Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte uzun zamandır ibadete kapalıdır.
Tarihi : H.1200/1784 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek mekanlı,
üzeri kubbeyle örtülü bir camidir. Camiye kuzey cephenin doğusuna kaydırılmış kapıdan
girilmektedir. Caminin üst örtüsü pandantifle
geçilen kubbedir. Yapının batı cephesinde iki,
kuzey cephesinde bir pencere açıklığı bulunur.
Yenilenen mihrap ve minberi bir özellik taşımaz. Caminin köşk minaresi kuzeydoğu köşesinden yükselmektedir ve taş basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır.
Süslemesi : Camide kayda değer süsleme
yoktur.

Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin orijinal kitabesi yoktur,
kapısı üzerinde sonradan yazılmış bir kitabede
1200 tarihi vardır.
Tarihlendirme : Eser 18.yüzyılın sonu
19.yüzyılın başında inşa edilmiş olmalıdır.

Gesi-Orta Cami, genel görünüş.
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Gesi-Orta Cami, genel görünüş.
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ESERİN ADI : KALEMKIRDI 		
MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kalemkırdı Mescidi Melikgazi ilçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesinde Kalemkırdı Sokağında yer almaktadır. Mescit, kuzeyindeki
yolun zaman içinde dolmasıyla yol kotundan
yaklaşık 0,60m. aşağıda kalmıştır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : H.1212 /M.1797 dir
Plan ve mimari özellikleri : Yapı, dikdörtgen bir harim ile bunun kuzey tarafında üç
bölümlü bir son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Eser, taçkapısı üzerinde yer alan kitabeye göre 1797 yılında inşa edilmiştir. Banisi ve
mimarı bilinmemektedir. Yapının ilk özgün halinin inşasında beden duvarlarında kaba yonu
ve moloz taş, taçkapı ve mihrabında kesme taş,
üst örtüsünün tamamında ve taşıyıcı direklerde
ise ahşap kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak bugün yapının geçirmiş olduğu onarımlar sonucunda değişime uğradığı ve mescidin
harim kısmı ile son cemaat mahalinin tavanlarının, yapıya ait taşıyıcı kolonların ve bazı
taşıyıcı duvarların betonarme sisteme dönüştürülmüş olduğu görülmektedir. Ayrıca harim üç
yönden beton saçakla çevrilmiştir. Enine dikdörtgen plânlı mescidin harim kısmının kuzeyinde yer alan son cemaat mahallinin doğu ve
batı duvarları harimin doğu ve batı duvarlarıyla
aynı hizada olmayıp, doğu cephede daha fazla
olmak üzere içe doğru kaydırılmıştır.
Mescit Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.04.2007 tarih ve 785
sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil edilmiştir.
Mescidin doğu cephesinin toplam uzunluğu
17.77 m.dir. Bu cephe harimin beden duvarının
bittiği yerden 0.47 m. batıya kaydırılarak son cemaat mahallinin doğu duvarı başlatılmış ve giderek daha batıya kaydırılarak devam ettirilmiştir.
Cephenin tamamı mevcut durumdan anlaşıldığına göre birkaç kat beton harçla sıvanarak üzerine pembe boyayla badana yapılmıştır. Doğu
duvarı harim cephesinin ortasına konumlandırılmış dikdörtgen biçimli ve yuvarlak kemerli

(Nazım Şanlı’dan)

iki pencereyle hareketlendirilmiştir. Pencereler
ahşap çerçeveli ve demir lokma parmaklıklıdır.
Cephede yer yer sıva katmanlarının dökülmesi
neticesinde alttaki malzemenin kaba yonu taş
olduğu görülmektedir. Cephe zemininin tamamı
tretuvarlı kilitli parke ile kaplanmıştır. Harimin
bittiği kuzey cephenin üst bölümü, köşk minareye çıkılan merdivenden dolayı cepheden taşırılmıştır. Köşk minare orijinal olmayıp, yakın bir
tarihte demirden yapılmıştır.
Güney cephe 14.49 m. uzunluğundadır. Cephenin saçak seviyesine yakın bölümünde ortadaki diğerlerinden daha küçük olmak üzere üç pencere açıklığı yer almaktadır. Dikdörtgen biçimli
ve yuvarlak kemerli olarak düzenlenen pencereler ahşap çerçeveli ve demir lokma parmaklıklıdır. Cephe zemini önünden geçen yoldan dolayı
asfalt kaplama olup yol ile camiyi ayıran herKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

191

hangi bir tretuvar düzenlemesi yoktur.
Batı cephe 17.20 m. uzunluğundadır. Batı
cephesinin harim duvarı, ortasına konumlandırılmış dikdörtgen biçimli ve yuvarlak kemerli
iki pencereyle boşaltılmıştır. Pencereler ahşap
çerçeveli ve demir lokma parmaklıklıdır. Cephede sıva katmanlarının dökülmesi neticesinde
duvar malzemesinin kaba yonu taş ve yer yer
atılan ahşap hatıllardan oluştuğu görülmektedir. Cephe zemininin kuzey tarafının tamamı
tretuvarlı kilitli parke ile kaplanmıştır.
Mescidin kuzey cephesi tamamen son cemaat mahalline ayrılmış olup, doğu cephedeki
duvarın batıya kaydırılmasından dolayı asimetrik bir düzenleme ortaya çıkmıştır. Son cemaat
mahallinin kuzey cephesi, doğu ve batı yöndeki
duvarlardan 0.92 m. güneye kaydırılarak saçaklı bir giriş mekanına dönüştürülmüştür. Kuzey
cephe iki beton kolonla üç bölüme ayrılmış olup
kapı açıklığı hariç zeminden 0.60 m. yükseklikte bir duvarla kapatılmıştır. Bu bölümün toplam
uzunluğu 10.00 m.dir. Üç bölümlü açıklıkların
tamamı demir doğramalı ve camlı çerçevelerle
kapatılmıştır. Kuzey cephe zemininin tamamı
tretuvarlı kilitli parke ile kaplanmıştır.
Son cemaat mahalline kuzey cephenin ortasına açılan demir kapıdan geçilerek girilmektedir.
Yol kotunun zaman içinde yükselmesinden dolayı bu bölüm 0.60 m. daha aşağıda kalmış olup
dört basamaklı merdivenle inilmektedir. Son cemaat mahallinin üzeri tamamen beton olup, bu
örtü kuzey cephede ikisi bağımsız ikisi duvara
bitişik kare kesitli betonarme direklere atılmış
beton kirişlerce taşınmaktadır. Üç bölümlü olarak düzenlenen son cemaat mahallinin doğu ve
batı bölümlerinin zemini orta bölümden daha
yüksek yapılıp ahşapla kaplanmıştır. Doğu bölüm zeminden yaklaşık 3.00 m. yüksekliğinde
ahşap bölmeyle kapatılarak kalorifer tesisatının
yerleştirildiği bir mekana dönüştürülmüştür. Bu
mekanın doğu duvarına bitişik olarak yapılan 12
basamaklı demir merdivenle saçtan yapılmış sahanlığa çıkılmaktadır. Sahanlığın güney duvarına
açılan yuvarlak kemerli küçük bir kapıdan harim
içindeki mahfile ulaşılmaktadır. Mahfilin kuzey
duvarına bitişik yapılmış dokuz basamaklı taş
merdivenle ulaşılan bir sahanlıktan sonra doğu
duvara açılan kapıdan duvar içindeki yedi basamaklı merdivenle çatı ve köşk minarenin oldu192
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ğu alana çıkılmaktadır. Son cemaat mahalliyle
harim dört adet pencereyle irtibatlandırılmıştır.
Harime giriş kapısının iki yanına simetrik olarak açılan dikdörtgen pencereler ahşap çerçeveli
ve lokma demir parmaklıklıdır. Bu pencereler iç
bükey bir silmeyle dört yönden kuşatılmışlardır.
Alt pencerelerin üzerinde yer alan dikdörtgen biçimli pencereler daha küçük ölçüde olup çatıya
yakın kısımdadırlar. Harime giriş kapısının batısında bulunan ve yarım daire niş şeklinde düzenlenen mihrabiye 0,75 m. genişliğinde, 0.49 m.
derinliğinde olup oldukça sadedir. Mihrabiyenin
üzerinde tek satır olarak yazılmış kitabe yer alır.
Harime, kuzey duvarı ortasına konumlandırılan kavsarasız fakat mescide göre anıtsal sayılabilecek basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Taçkapı mescit duvarlarında kullanılan kaba
yonu taşa göre daha temiz bir işçilikle düzgün
kesme taşla yapılmıştır. Taçkapı üç yönden ikisi
dış bükey biri içbükey üç kaval silmeyle çerçevelenmiştir. Harime girişi sağlayan kapının basık
formlu kemeri üzerinde oldukça yüzeysel olarak
kabartılmış olan bir rozet ve bu rozetin iki yanında birer palmet motifi seçilmektedir. Taçkapı günümüzde tamamen sarı renk yağlı boya ile
boyandığından kaç parça taştan yapılmış olduğu
anlaşılamamaktadır. Taçkapının harime bakan
cephesi kaş kemerli olarak düzenlenmiştir.
Harim 12.67 x 10.36 m. ölçülerinde enine
dikdörtgen plânlı bir mekandır. Bu bölümün
üzeri kare kesitli dört adet beton direğin taşıdığı betonarme bir üst örtüyle kapatılmıştır. Harimin aydınlatılması farklı ölçülerde toplam 11
adet pencereyle sağlanmıştır. Doğu ve batı cephede ikişer adet dikdörtgen pencere yer almaktadır. Bu pencerelerin alt ve yan bölümleri şevli
olarak yapılmış olup tavanları ahşaptır. Güney
cephede yer alan dikdörtgen biçimli üç pencere
tavana bitişik durumdadır. Mihrap üzerindeki
pencere diğerlerinden daha küçüktür. Pencerelerin alt ve yanları şevli olarak düzenlenmiştir.
Kuzey cephede toplam dört adet dikdörtgen
pencere yer almaktadır. Alttaki iki pencere üsttekilerden daha büyük ebatlıdır. Alttaki her iki
pencere ile üstte batı tarafta tavana bitişik pencerelerin alt ve yanları şevlidir. Doğu taraftaki
üst pencere ise dikdörtgen formdadır. Bu cephedeki bütün pencerelerin tavanları ahşaptır.
Harimin tüm duvarları, taşıyıcı beton direk-

leri ve tavanı çimentolu harçla sıvanıp üzeri
badanalanmıştır. Harimin beden duvarlarının
tamamı kapı açıklığı hariç, zeminden 1 m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Lambri kaplama, taşıyıcı direklerde 2 m. yüksekliğe kadar uygulanmıştır. Harimin zemini
tamamen ahşap döşemelidir.
Mihrap, harimin güney duvarı ortasına konumlandırılmış olup 2.54 x 3.41 m. ölçülerindedir. Mihrabın niş derinliği duvar içinde kalmakta, duvar dışına taşmamaktadır. Taş malzemeyle
yapılan mihrabın altı cepheli olarak düzenlenen
nişi alçıyla sıvanmış, ancak sıvaların büyük kısmı dökülmüştür. Tepelik elemanının bulunmadığı mihrabı genişlikleri farklı altı bordür kuşatır.
Birinci ve üçüncü bordürler yarım daire profilli
kaval silmelerdir. İkinci bordür ise yarım daire
profilli iç bükey olarak düzenlenmiştir. Dördüncü bordür düz silme şeklinde olup bezemesizdir.
Mihrabı kuşatan en geniş bordür olan beşinci
bordür düz silmelidir. Bordür yüzeyi koyu yeşil boya üzerine sarı boyayla yazılmış Ayet-el
Kürsi’yle bezenmiştir. Bu beş bordür mihrabı
üç yönden çerçevelemektedir. Mihrap alınlığını
yanlardan kuşatan altıncı bordür de düz yüzeyli olup, sıva üzerine boyalı nakışla süslenmiştir. Bordür yüzeyi birbirleriyle dikey eksende
düğüm oluşturan ve birer palmetle sonuçlanan
dilimli rumilerin meydana getirdiği bitkisel düzenlemenin tekrarından oluşan kompozisyonla
bezenmiştir. Motifler koyu yeşille, zemin ise sarı
renkle boyanmıştır. Mihrap köşeliğinde ise yeşil
renkli zemin üzerine sarı boyayla işlenmiş bitkisel bezeme yer alır. Elips biçimli bir çiçeği oval
şekilde çerçeveleyen dilimli rumiler ve kenger
yaprakları kompozisyonu oluşturur. Kenger
yapraklarının ucundan aşağıya sarkmış birer
palmet motifi dikkati çeker. Mihrap alınlığında
ise siyah renk zemin üzerine sarı boyayla işlenmiş yazı kompozisyonu görülür. Dikdörtgen bir
pano olarak düzenlenen kompozisyonda Al-i
İmran suresinin 37.ayeti yazılıdır. Yazı panosunun köşelerinde elips biçimli çiçek ve rumili basit bezemeler dikkati çeker. Mihrap kavsarası ile
niş yarım daire profilli bir silmeyle ayrılmıştır.
Mihrap nişi altı cepheli olup bezemesizdir. Niş
kenarlarında sütunceler yer alır. Mihrap nişinin
kavsarası yarım daire biçimindedir.

Güney cephenin batı köşesindeki minber
orijinal olmayıp, sunta malzeme ile yakın bir
tarihte yapılmıştır.
Kuzey cephenin tamamını kaplayan orijinal mahfil günümüze ulaşamamıştır. Bugünkü
mahfil, harimin kuzey cephesinin doğu tarafında yer almakta olup, alt kısmı imam odası şeklinde düzenlenmiştir.
Özellikle üst örtüde orijinal yapısını kaybeden mescitte özgün haliyle günümüze ulaşabilmiş unsurlar olarak yalnızca taçkapı ile mihrap
dikkat çekicidir.
Süslemesi : Yapıda harim giriş kapısı ve
mihrab çevresinin silmelerle biçimlendirilmesi
dışında süs unsuru bulunmamaktadır
Malzeme ve teknik : Moloz taş malzemeden yapılmıştır.
Kitabesi : Kemer üzerindeki alınlıkta iki
kitabe yer almaktadır. Bunlardan büyük olan
kitabede muhakkak hattıyla “Ed-dünyâ dâr-ı
merâr ve mihen ve’l-âhiretü dâr-ı karâr ve seken ed-dünya” ibareleri yazılıdır. Alınlığın üst
bölümünde yer alan ve diğerine göre daha küçük (15x22 cm) olarak iki satır halinde sülüs
hatla düzenlenen kitabede “İnnema ya’müru
mesâcid’allahi men âmene billâhi/ ve’l-yevm’ilâhir sene H.1212” ibareleri yer almaktadır. Bu
kitabeden mescidin H.1212/M.1797 yılında
inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kitabeden mescidin banisi ve sanatçısı hakkında
bilgi edinmek mümkün değildir.
Tarihlendirme : Mescidin inşa kitabesi
1797 tarihli olup bani ve sanatçı kaydı içermemektedir. Ancak 1872 tarihli vergi defterinde
Kalpaklıoğlu mahallesindeki mescidin mahalle
halkı tarafından inşa ettirilmiş olduğu kayıtlıdır. 1901 tarihli Şer’iye Sicili kaydında da mahallelinin Hacı Mutafa bin Osman’ı mescide
mütevelli tayin ettikleri öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Cömert, Hüseyin, 19.Yüzyılda Kayseri,
Kayseri, 2007.
Işık, Mustafa, Kayseri’de Mimari Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler, Ankara, 2003.
Özgen Fidan, Sevinç, Kayseri Şer’iyye
Sicilleri’nde Adı Geçen Yapılar (Günümüze
Ulaşan ve Ulaşamayan Yapılar), (E.Ü. Sosyal
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Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi), Kayseri, 2007.
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997.
Yurdakul, Eylem, Kayseri Mihrapları,
Kayseri, 2007.

Kalemkırdı Camisi, genel görünüş.

Kalemkırdı Camisi, iç mekan.
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Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

ESERİN ADI :GERMİR YUKARI
MAHALLE CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Veri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir
(Konaklar) Mahallesinde 427. Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : Tarihi bilinmemekle birlikte
IS.yüzyılm sonlarında inşa edildiği tahmin
edilmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plan arz eden caminin kuzeyinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin iç mekanı üçerden toplam altı ahşap sütuna atılmış ahşap kirişlerle mihraba dik
üç sahna bölünmüştür. Kirişler üzerine atılan
sal taşlarıyla meydana getirilmiş düz damlı bir
örtüşü vardır. Caminin güney, doğu ve batı cepheleri ikişer pencereyle boşaltılmıştır. Daha ön-

ceden alçı olan mihrap, mermerle yenilenmiştir. Kuzeydeki son cemaat yeri beş gözlü olarak
tasarlanmıştır. Ana giriş eksenindeki kemerler
taştan ayaklara otururken diğerleri ahşaptan direklere oturmaktadır.
Yapının içi oldukça sade olup, bezeme yoktur. Caminin iç mekanında kuzey cephesi kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Kadınlar
mahfilinin kuzeyine sonradan açılmış bir kapıyla son cemaat yerinin üzerine geçilmektedir.
Caminin dışında, doğu tarafinda, cemaat fazla
olduğu zaman namaz kılabilmesi için yapılmış
bir namazgah ve mihrabı görülmektedir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarmda
kaba yönü taş, taşıyıcı ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 18.yüzyılın sonlarında
veya 19.yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır.

Germir Yukarı Mahalle Cami, dış görünüş.
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Germir Yukarı Mahalle Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : SAÇANOĞLU 		
HASAN CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Bugün Kartal kavşağı’nda, Hisarcık
yolu’nun sağında, kenardaki bir küçük cami
aynı zamanda “Kartal Yeni Cami” adıyla anılır. Hacı Velet-Mahallesi Ateş Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : İlk inşâsı 1770 yılı.
Plan ve mimari özellikleri : Saçan Hasanoğlu Camisi plânı kuzey güney doğrultusunda
bir dikdörtgen olup, duvarları kesme taştan yapılmıştır.
Cami şu andaki ölçülerde, üzeri, ahşap direk
üzerine toprak damlı iken 1994 yılında yeniden
yapılırcasına onarılmıştır.
Caminin giriş kapısı doğu duvarındadır. Bu
kapının yanından, taş merdivenlerle dönerek
camiin kuzey doğusundaki minber-minareye
çıkılmaktadır. Bu minare taştan yapılmıştır.
Minber-minarenin bulunduğu taş platformun
bitişiğine de 1994’te kesme taştan bir minare
yapılmıştır. Kaidesinde Hatice Eskiyapan Hayrı 1994” yazılıdır Burada üzerinde durulması
gereken mühim bir nokta var; bu yeni minare
inşâ edilirken eski minber-minare yıkılmadan
korunmuştur.
Camiin üzeri son zamanlarda yapılan onarımlarda betondur ve ahşap kiremitli çatı ile
kaplıdır. Kıble cephesinde mihrabın sağ ve solunda ikişerden dört; doğu cephesinde dört ve
batıda da iki penceresi bulunur. Batıdaki pencereler (buradaki evin yıkılmasıyla) sonradan
açılmışlardır, küçük ve gayrı muntazamdırlar.
Camiin mihrab minber ve vaaz kürsüsü gri
ve renkli mermerden 1994 yılındaki tamir sırasında yapılmıştır. Kapalı olan batı duvarına iki
pencere açılmış, tavan örtüsü yeniden betonarme olarak kaplanmıştır. Camiin arka bölümüne
beton kolonlara oturan bir de mahfel inşâ edilmiştir.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.

(İlhan Özkeçeci’den)

Malzeme ve teknik : Yapının inşasında kesme taş kullanılmışken sonradan beton ile sıvanmıştır.
Kitabesi : Bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : İç kale Fatih camisini 1786
yılında tamir ettiren ve kabrinin Seyyid Burhaneddin Muhakkiki Tirmizi civarında olduğu
belirtilen “Saçan Hasanoğlu Ahmed Ağa” dan
söz edilmektedir. Muhtemelen Saçanoğlu Hasan camisinin banisi bu zat olmalıdır.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.164.
Ahmed Nazif Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, (Hazırlayan: M. Palamuktoğlu) Kayseri,
1987, s. 32.
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Saçanoğlu Hasan Camisi, genel görünüş.

Saçanoğlu Hasan Camisi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : MÜFTÜ CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kabasakal Mahallesi, Yazı Sokağında
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 1716
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney istikametine uzanan dikdörtgen plânlıdır.
Duvarları moloz taşlı, derzleri sıvalı, üzeri ahşap kirişli ve toprak damlıdır. Ayrıca bir kiremit
çatısı vardır.
Camiin son cemaat mahallinde üst örtüyü
taşıyan ince, uzun, aynı zamanda zarif dört adet
ahşap sütunlar hemen dikkati çeker.
Son cemaat mahallinin iki yanı duvarla kapatılmışken; sol köşesi de bölünerek bir odunluk haline getirilmiştir. Camiin betonarme mahfeline buradaki merdivenle çıkılmaktadır.
Camiin kuzey batı kenarında kesme taşlardan yapılmış, kare kaideli, silindirik gövdeli bir
de minaresi bulunmaktadır.
İçeride dört adet ahşap sütuna dayanan üst
örtü sistemine sahiptir. Taştan yapılmış olan
mihrab; üç sıralı basit mukarnasla kibarca işlenmiştir. Üzerinde sivri kemerli bir silme bulunur. Alnında, bozuk bir sülüsle mihrab âyeti
yazılıdır. Mihrabın çevresi de silmelerle çevrilidir. Bütün mihrab tamamen gri renkli bir yağlıboyayla kapatılmıştır. Sağ köşedeki minber
ve soldaki vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmıştır.
Yakın zamanlarda yapılan onarım esnasında mahfelin betonarme olarak yapıldığı görülmektedir.
İç mekânı aydınlatan pencereler; dikdörtgen
formlu olup kuzey ve güneyde ikişer; doğu ve
batıda üçer adettir. Ayrıca kuzeyde üst kısımda
iki. doğu ve batı köşelerinde |üst seviyede) birer pencere bulunmaktadır.
Süslemesi : Camiin son cemaat mahallinde
üst örtüyü taşıyan sütunların başlıklarında Rokoko tarzı işlemeler görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
kesme ve moloz taş kullanılmıştır. Ortada çatıyı taşıyan ve son cemaat mahallinde de sütunlar bulunmaktadır.

(İlhan Özkeçeci’den)

Kitabesi : Müftü Camii’nin giriş kapısı üzerinde 36x105cm. ebadlı bir mermer levhada tamamı büyük latin harfleriyle üç satır halindeki
kitabe manzum olarak hakkedilmiştir. Metni
şöyledir:
“Bu râ’nâ mabedin tecdidine nimet delîl oldu
Faziletlû Hacı Hüseyin Efendi gibi bir rehber/
Döküp parelerin erbab sahibil-himmet Hasacazade (?) Nuri ve Mirza Mustafa Beyler/ Dokuz
yüz otuz iki senesi şehr-i Temuzunda Rızâullah
için pek hoş yapıldı cami-İ enver”
Bu kitabeden anlaşıldığına göre; Önceden
mevcut bulunan cami binası Hacı Hüseyin
Efendi’nin delaletiyle (teşvikiyle) hayır sahibi Hasacazade Nuri ve Mirza Mustafa Beyler
eliyle 1932 yılı Temmuz ayında yenilenmiştir.
Tarihlendirme : Camiin 1170 (M.1756) tarihinde yapılmış ve 1932 yılında da tamir edilKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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miş olduğunu bahçe kapısı üzerindeki bir tabeladan öğrendim. Ancak, camiin hemen kuzey
batısında yer alan meşhur Müftü Çeşmesinin
(ilk) kitabesindeki tarih H.1129/M.1716 dır.
Buradan hareketle camiin inşaasını M.1716’ya
tarihlendirmek mümkün olabilir. 1932 yılın-

Müftü Camisi, genel görünüş.

Müftü Camisi, iç mekan.
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daki tamirini ise giriş kapısındaki (latin harfli)
manzum kitabeden öğrenmek mümkündür.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.152.

ESERİN ADI : BAĞPINAR 		
(ISBIDIN) CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete açık
durumdadır.
Tarihi : H.1149/M.1736
Plan ve mimari özellikleri : Cami doğu-batı
doğrultuda inşa edilmiştir. Camiye batı cepheye açılmış kapıdan girilmektedir. Biri kapının
kemer kilit taşında, diğerleri köşeliklerde üç
kabartma rozet dikkati çeker. Bu kapının üzerinde dört mısra halinde üç satır olarak mermere yazılmış inşa kitabesi bulunmaktadır. Kapıdan caminin son cemaat yerine geçilmektedir.
Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir mekan
olan son cemaat yerinin batı tarafında iki ahşap
sütun üzerine güney-kuzey doğrultuda atılmış
ahşap kirişin üzerine yerleştirilen doğu-batı
doğrultudaki ahşap direklerin üzerine döşenmiş sal taşlarıyla örtülmüştür. Sütunlarla adeta mihraba dik iki sahın olarak düzenlenmiştir.
Son cemaat yerinin güney duvarı ortasında bir
mihrap bulunmaktadır. Son cemaat yerinin güney cephesinde 2, doğu ve batı cephelerinde
birer pencere yer almaktadır. Kuzey cephe tüm
camide olduğu gibi sağır bırakılmıştır.
Harim mekanı, taş kaidelere oturan üç büyük ahşap sütuna atılmış doğu-batı doğrultudaki kirişlerle mihraba paralel iki sahna bölün-

müştür. Harim mekanının üstü ahşap kirişler
üzerine yerleştirilmiş tahta ve düz toprak damla
örtülmüştür. Batı cephede kadınlar mahfili bulunmaktadır. Son cemaat yerinin doğu cephesindeki pencere kadınlar mahfiline çıkış kapısı
olarak ta kullanılmaktadır. Harimin güney cephesinde beş, doğu cephesinde iki, batı cephesinde de bir pencere açıklığı dikkati çekmektedir. Pencereler dıştan dikdörtgen biçiminde,
içten yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir.
Ahşaptan yapılmış olan minberde kayda değer
bir özellik yoktur. Güney cephenin ortasındaki mihrap nişi sonradan çinilerle kaplanmıştır.
Mihrap nişinin üzerinde Allah ve Muhammed
yazılı panoların ortasında kıvrımdallar üzerine
yapılmış vazo bezemesi dikkati çeker.
Caminin güneybatısındaki tek şerefeli minare yenidir. Çatının güneybatı köşesindeki
köşk minare yapının orijinal minaresidir. Altı
taş sütun üzerine atılmış dekoratif kemercikler,
küçük konsolcuklarla bezenmiş silmesi ve üstte elips biçimli iki kubbeciği bir metal alemle
bitirilmiştir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda düzgün
kesme taş, üst örtüde ahşap ve sal taşları kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi H.1149/M.1736
tarihlidir.
Tarihlendirme : Cami, 1736 yılında inşa
edilmiştir.
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Bağpınar (Isbıdın) Camisi, genel görünüş.

Bağpınar (Isbıdın) Camisi, genel görünüş.
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Bağpınar (Isbıdın) Camisi, .....

Bağpınar (Isbıdın) Camisi, kitabe.
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Bağpınar (Isbıdın) Camisi, iç mekan.

Bağpınar (Isbıdın) Camisi, iç mekan.

204

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI

: MOLU KÖYÜ 		
CAMİSİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Molu köyü içerisindedir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : H. 1125/ M. 1713 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Köy yolunun
güneyinde, yol seviyesinin altında kalan caminin avlusuna, batı yöndeki merdivenlerle inilmektedir.
Yakın geçmişte Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından restore edilen cami, eğimli olan arazinin düzeltilmesi ile oluşturulan bir platforma
yapılmıştır.
Cami kare planlı, düz tavanlı son cemaat
mahalli olan, tek merkezi kubbe ile örtülü, kuzeybatı köşesinde minaresi olan klasik Osmanlı
şemasında, kesme taş malzeme ile inşa edilmiş
yapıdır. Kare planlı ,tek kubbeli bir harimden
ve son cemaat mahallinden oluşmaktadır.
Caminin batı cephesinde simetrik olarak
yapılmış iki alt penceresi bulunmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki pencereler beyaz taştan pencereler sivri kemerli alınlığı sahiptir. Bu cephenin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi
vardır. Küp mekanın üzerinde altıgen bir kasnağın üzerine kubbe oturmaktadır. Dört yön ortasında, kasnak zemininden başlayarak kubbe
ortasına kadar yükselen dikdörtgen pencereler
bulunmaktadır. Kubbe kurşun ile kaplanmıştır.
Batı cephesinde ikisi köşelerde biri ortada
yer alan, iki kademeli dikdörtgen şeklinde payandalar, ortadaki payandanın iki yanına da birer pencere yerleştirilmiştir.
Doğu cephesinde de eşit aralıklarla yerleştirilen iki penceresi bulunmaktadır.
Kuzey cephesinde ahşap direklerle taşınan
düz ahşap kirişlemeli üst örtüye sahip son cemaat mahalli bulunmaktadır. Bu cephenin ortasında harime giriş kapısı, iki yanında pencere
açıklığı ve sade mihrap nişi bulunmaktadır. Ayrıca minarenin girişi de bu cepheye açılmaktadır.
Cephe duvarlarının üzerini bir silme dolaşmaktadır. Ayrıca belli aralıklarla taş çörtenler
yerleştirilmiştir.
Kuzey cephedeki basık kemerli açıklık içe-

risine alınan, duvar yüzeyinden 0.12 metre çıkıntılı kapıyı kaval silmelerle sınırlandırılan
düz bordür çerçevelemektedir. Kemer kavsi iki farklı renkteki taşlarla oluşturulmuştur.
Kapı alınlığında yatay dikdörtgen kitabelik yer
almaktadır. Muhtemelen orijinal kitabenin kopyası yada yenilenmiş şekli olarak düşündüğümüz kitabe iki bölüm halindedir. İkinci bir düz
silme kuşağı kapıyı çevrelemektedir.
Kare şeklindeki harim kısmında dikdörtgen
şeklindeki pencereler yuvarlak kemerli alınlığa sahiptir. Kubbeye tromplarla geçiş sağlanmaktadır.Güney cephe ortasında mihrabı ve
hemen batısında taştan minberi bulunmaktadır.
Yarım daire şeklindeki mihrab nişinin üzeri
sivri kemerle tamamlanmıştır. Kaval silme ile
çevrelenen mihrabın alınlığında damla motifi
şeklinde bir süsleme kompozisyonunu ihtiva
eden duvardan çıkıntılı alan bulunmaktadır.
Taştan yapılmış mihrap ve minberin yüzeyleri
sonradan yapıldığını düşündüğümüz kalem işi
süslemelerle doldurulmuştur.
Harimin kuzeydeki girişin hemen üzerinde,
ahşap direklerin taşıdığı ve içten ahşap merdivenle çıkılan kadınlar mahfili yer almaktadır.
Kubbesinin kasnağı taştan, kubbe ise tuğladan yapılmıştır.
Kuzeybatı köşede yer alan minaresi klasik
Osmanlı minarelerinin şemasına uygun olarak
yapılmıştır. Cami minaresi; Tek şerefeli minare,
kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Minare,
cami’nin, Kuzey-batı köşesinde, yapı ile bitişik
olarak yer almaktadır.Minare kaidesi’nin, cami
beden duvarlarına, hafif bir girintisi söz konusudur.Minareye giriş kapısı son cemaat mahallinin kuzeybatı köşesinden sağlanmaktadır.
Giriş kapısı 55x1.57 cm ebatlarında olup kapı
kemeri yuvarlak formdadır. Minare şerefesine
65 basamaklı taştan merdivenle çıkılmaktadır.
Şerefeden sonra altı basamak daha bulunmaktadır.Minare basamaklarının kalınlığı 28 cm,
genişliği 57,59 ve 60 arasında değişmektedir.
Minare, 2.60x2.60 cm ebatlarında kare
formda bir kaideye sahiptir.
Prizmatik üçgenlerden oluşan uzun bir pabuçluğa sahiptir.
Pabuçluktan gövdeye geçişte kalın bir kaval
silme kullanılmıştır. Gövde çokgen formdadır.
Şerefe altında bir bilezikle sonlanmaktadır. MiKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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nare gövdesinde üç adet mazgal pencere yer
alır.Pencerelerin genişliği ve kalınlığı yukarıya
doğru çıkıldıkça azalmaktadır.
Şerefe altı oldukça sade bir görünüme sahiptir.Şerefeye çıkışı sağlayan kapı 55x1.70
cm ebatlarında dikdörtgen formdadır. Şerefe
korkulukları da taştan olup,süslemesiz bırakılmıştır. Korkuluğun boyu içten 97 cm,kalınlığı
sekiz cm dir.
Petek kısmı da çokgen formdadır.Petek çokgenin bir yüzünün genişliği 31.5 cm dir. Peteğin üst kısmında yüzeysel, altı köşeli,üst kısmı
yuvarlak nişçikler yer alır.Bu nişlere Kurşunlu
cami ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa minarelerinin peteğinin üst kısmında rastlanmaktadır.
Nişlerin bitiminden sonra gelen Petekle külahın birleştiği noktadan sonrası, bilinmeyen bir
tarihte yıkılmış olup, yeniden inşa edilmiştir.

Sonradan yenilenen külah, taştan ve konik
formdadır.
Alem , küp,alt bilezik,boyun, armut,üst bilezik, boyun ve hilal bölümlerinden oluşmaktadır.
Minare, geçirmiş olduğu restorasyon sırasında külah bölümü tamamen yenilenmiştir.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Kesme taştan inşa
edilen caminin güney cephesinde üçlü payanda
sistemi görülmektedir.
Kitabesi : Harime giriş kapısı üzerinde iki
satırlık kitabesi bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Kitabesinde H. 1125/ 1713
tarihi okunmaktadır.

Molu Köyü Camisi,
genel görünüş.
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Molu Köyü Camisi, tavan süslemesi.

Molu Köyü Camisi, iç mekan.
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Molu Köyü Camisi, mihrap.

Molu Köyü Camisi, mihrap ve minber.

Molu Köyü Camisi, mihrap alınlığı.
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ESERİN ADI : ERKİLET			
NİŞANCI 			
		 MEHMET PAŞA
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H.1130/M.1718
Plan ve mimari özellikleri : Kasabada Kurşunlu Camii, Cami Kebir yada Merkez Cami
olarak da isimlendirilmektedir. Erkilet’li Hacı
Ali Ağa oğlu Muhammet Mehmet Paşa tarafından 1718 yılında, zelzeleden yıkılan Musa Ağa
Camiini yeniden yaptırarak caminin kuzeyine
altı odadan ibaret bir medrese ilave etmiştir.
Medrese şu anda yerinde yoktur. Fakat caminin avluya giriş kapısının devamındaki, medrese duvarının üzerine yakın tarihte bir yapının
oturtulduğu, duvar kalıntılarının medreseye ait
olduğu düşünülmektedir. Burada bir medrese
olduğu Mehmet Paşa’nın vakfiyesinde zikredilmekte, müderris ve öğrencilere ne kadar maaş
verileceği de belirtilmektedir.
Cami kesme taş malzemeden yapılmıştır.
Arazinin kuzeyden güneye doğru meyilli olmasından dolayı güney, doğu ve batı cephelerden
payandalarla desteklenmiştir. Caminin güneybatı
köşesinde ve batı duvarının güney tarafında birer
kuş köşkü bulunmaktadır. Caminin avlusuna kuzeybatıdan basık kemerli bir kapıdan girilmekte,
kapı avluya eyvan biçiminde açılmaktadır.
Caminin kuzey cephesinde üç bölümlü son
cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin batı ve doğudaki bölümlerinin üzeri aynalı
tonoz, ortadaki bölüm ise kubbeyle örtülüdür.
Son cemaat yerinin doğu ve batısında harim iki
katlı pencere uygulaması vardır. Son cemaat
yeri revağını oluşturan sivri kemerler kesme
taştan yapılmış yığma ayaklara oturmaktadır.
Son cemaat yerinin batı harim kısmı duvarı
üzerinde dikdörtgen formlu mükebbire bulunmaktadır. Yapının harim kısmına basık kemerli
bir kapıyla girilmektedir. Kemerin üzerinde üç
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mısra halinde üç satırlık inşa kitabesi bulunur.
Her mısra bir kartuş içine alınmıştır.
Caminin harimi 13.60x13.10m.ölçülerindedir. Tek mekanlı olup üzeri tromplarla geçilen
kubbeyle örtülmüştür. Tromp kemerlerinin arasında ahşap gergiler yer almaktadır. Harimin
kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine karşılıklı
olarak dolap nişi eklenmiştir. Minareye harimin
kuzeybatı köşesindeki basık kemerli bir açıklıktan geçilmektedir. Harimin kuzey tarafında
orijinal olmayan, ahşaptan yapımış kadınlar
mahfili yer almaktadır. Duvardan çıkıntı yapmayan yarım daire nişli mihrap kavsarasızdır.
Caminin minberi taştan yapılmış olup, sadedir.
Yapının kubbesi sekizgen bir kasnağa oturmaktadır. Kubbe kasnağında bir sıra atlanarak

sivri kemerli dört pencere açılmıştır. Yapının
minaresi kuzeybatıda ve tek şerefelidir.
Süslemesi : Yapıda güney cephenin batısında ve batı cephenin güneyindeki kuş köşkleri
dışında süslemeden bahsedilemez.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapısının üzerinde yer alan

kitabe 1718 tarihini taşır ve bani olarak Nişancı
Mehmet Paşa’nın adını verir.
Tarihlendirme : 1718 tarihlidir.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Erkiletli Nişancı Mehmet
Paşa”, Erciyes Dergisi, c.6, S.72 (1983), s.12.
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Kitabeleri,
Kayseri 2001, s.137.

Erkilet Nişancı Mehmet Paşa Camisi, genel görünüş.

Erkilet Nişancı Mehmet Paşa Camisi, kitabe.
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ESERİN ADI : BATTAL CAMİSİ
İnceleme Tarihi :Eylül 2006
Yeri : Battalgazi Camisi, Kayseri ili, merkez, Eskişehir Mahallesi, 262 pafta,1810 ada, 1
parselde yer alır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 1825 yılında onarım görmüştür.
Plan ve mimari özellikleri : Yüksek bir
tepe üzerinde inşa edilen cami kuzey-güney
doğrultuda uzanmaktadır. Caminin kuzeydoğusuna bitişik olarak tasarlanmış bir türbe bulunmaktadır.
Caminin güney cephesi tamamen sağır bırakılmıştır. Cephenin tam ortasında mihrap çıkıntısı bulunmaktadır. Mihrap çıkıntısı moloz dolgulu bir duvar üzerine yerleştirilmiştir. Osman
Eravşar, bu kalıntıların sur kalıntısı olabileceğini belirtmektedir. Mihrap çıkıntısının üzeri
harpuşta ile kaplanmıştır. Bu cephe üzerinde
çeşitli dönemlerde yapılmış onarımlara işaret
eden farklı ebatlardaki kesme taş malzeme kullanımı söz konusudur. Yine caminin güneyinde yapılan kazılar sonucunda toprağın altından
kurşun borular çıkmıştır .
Caminin doğu cephesinin güney ucuna dikdörtgen formlu düz lentolu bir adet pencere
açılmıştır. Bu cephede de çeşitli dönemlerdeki
onarımlara işaret eden farklı kesme taş malzeme
kullanımı dikkat çekmektedir. Cephenin üst kısmında iki adet taş çörten bulunmaktadır. Cephenin kuzeyinde türbeyle birleştiği noktada cepheye sonradan ilave edildiği dilatasyon izlerinden
anlaşılan bir duvar çıkıntısı bulunmaktadır. 1977
yılındaki onarım çalışmaları sırasında doğu cephe ile kuzey cephenin birleştiği noktada oluşan
çatlak aşağıya doğru açılmış ve bugünkü cephe
duvarının altında ince yonu taşla inşa edilmiş
ikinci bir duvara rastlanmıştır . Bu duvar muhtemelen yapının ilk inşa dönemine ait olmalıdır.
Yapının batı cephesinin kuzeyine etrafı profilli silmelerle çerçevelenmiş bir adet yuvarlak
kemerli pencere bulunmaktadır. Yine cephenin
güney tarafında dama çıkışı sağlayan mevcut
izlerinden 19 adet basamaklı olduğu anlaşılan
bir taş merdiven yer alır. Merdiven taşlarının kuzeye bakan yüzleri üzerinde profilli bezemelerle
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(İlhan Özkeçeci’den)

hareketlilik sağlanmıştır. Merdivenle yuvarlak
kemerli bir kapıya ulaşılmaktadır. Bu kapı son
onarımlar esnasında yapılmıştır. Cephenin üst
kısmında kuzey yönde sağlam bir taş çörten bulunurken güneyde yer alan çörten kırılmıştır.
Caminin kuzey cephesi harime giriş kısmı
hariç sağır bırakılmıştır. Cephenin batısında
gelişigüzel tasarlanmış bir mihrabiye bulunmaktadır. Güney cephenin doğu bölümünde yer
alan türbe cepheye bitiştirilmiştir. Cephenin üst
kısımlarında değişik dönemlerdeki tamiratlara
ait farklı kesme taş malzeme kullanımları gözlemlenmektedir.
Caminin kuzey cephesinin doğusuna bitişik
olarak yapılan türbenin sadece cenazelik kısmı
bulunmaktadır. Türbenin bütün cepheleri sa-

ğır bırakılmıştır. Türbenin cenazelik kısmının
üzeri dışarıdan gelişigüzel olarak betonarme
harçla kaplanmıştır. Türbeye giriş, batı cephenin ortasına yerleştirilen ve zemin kotundan üç
basamak aşağıda bulunan düz lentolu dikdörtgen dar bir kapı ile sağlanmaktadır. Cenazelik
kısmının üst örtüsü beşik tonozla kapatılmıştır.
Tonozun ortasında sonradan gelişigüzel açıldığı belli olan bir ışıklık yer almaktadır. Cenazeliğin güney cephesinde temsili bir sanduka bulunmaktadır. Cenazelik içerisinde bulunan iki
taş bloktan biri üzerinde yazı, diğerinde ise iri
palmetlerin birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş bitkisel bezemeler yer almaktadır. Bu blok
taşlar, M. Çayırdağ’ın belirttiğine göre cami
etrafında daha önceden bulunan hazireden getirilmiştir. Cenazeliğin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde muhtemelen ışık gözü olarak
yapılmış fakat sonraki dönemlerde dış cephede
yapılan kaplamalar esnasında kapatılmış birer
adet niş bulunmaktadır.
Harime giriş kapısının üzeri hafif sivri kemerli bir eyvanla kapatılmıştır. Bu eyvanın altında oldukça geniş tutulmuş yuvarlak kemerli
bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Harime giriş kapısının üzerinde dört satırlık mermer tamir kitabesi yer almaktadır.
Caminin harimine basık kemerli bir kapıdan
geçilerek girilmektedir. Harim kuzey-güney
doğrultuda mihraba dik uzanan üç sahından
oluşmaktadır. Harimin üst örtüsü dıştan düz
dam, içten sivri tonozla kapatılmıştır. Üst örtü,
ortada bağımsız iki ayak ile güney, kuzey, doğu
ve batı cephelerde duvara gömülü ikişer ayak
tarafından taşınmaktadır. Bu ayaklar kuzeygüney ve doğu-batı yönde atılmış kemerlerle
birbirlerine bağlanmışlardır. Kemerlerin yan
yüzleri üzerinde taşçı işaretleri bulunmaktadır.
Harimin aydınlatılması doğu cephenin güney
ucuna yerleştirilmiş bir adet şevli, batı cephenin kuzey ucuna yerleştirilmiş bir adet yuvarlak kemerli ve kuzey cephe hattının ortasına
yerleştirilmiş giriş kapısının üzerinde yer alan
oldukça büyük sivri kemerli bir adet pencere
ile sağlanmaktadır.
Güney cephenin tam ortasında iki nişten
oluşan kalemişi süslemelerle bezenmiş mihrab bulunmaktadır. Kesme tastan yapılmış olan
mihrabın üzeri alçı ile sıvanmıştır. Mihrab ni-

şinin birinci kademesi üzerinde, kalemişi ile
yapılmış yazı bordürü yer almaktadır. Burada
Celi-Sülüs hat ile Al-i İmran Suresi’nin 37.
Ayeti yazılmıştır.
Yazı metni: Kullema dahale aleyha
Zekeriyya’l mihrab.
Açıklaması: Zekeriyya, mihraba her girdiğinde.
İkinci kademe nişi çevreleyen kemer ile birinci kademe nişin arasında ve tek parça olarak
tasarlanan köşelik üzerinde barok tarzda kalemisi süslemeyle yapılmış vazo motifi ve onun
kenarlarından çıkan “S”, “C” kıvrımlı motifler
yer almaktadır. Nişin ilk kademesi tonozla örtülüdür ve üzerinde kalemişi süslemeyle barok
tarzda yapılmış perde motifinin nişin alt kısmına kadar uzandığı görülmektedir. İkinci kademe
ise yarım kubbe ile örtülüdür. Yarım kubbenin
iç kısmında, kalemişi süslemelerle barok tarzda
yapılmış “S”, “C” kıvrımları ve yukarıdan aşağıya kadar uzanan perde motifleri yer almaktadır. Birinci kademe nişin alt kısımlarında basamaklar bulunmaktadır. Mevcut mihrabın üst
kısmında onarımlar sırasında ortaya çıkarılmış
çini plakalar bulunmaktadır. Firuze renkli çini
parçalarının üzerindeki bezemeler aşırı tahribattan dolayı seçilememektedir. Bu çini parçaları orijinalinde bu mihrabın çini malzemeden
yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.
Caminin mevcut ahşap minberi yakın dönemlerde yapılmış olup, hiçbir sanat değeri bulunmamaktadır.
Süslemesi : Yapı bezeme açısından oldukça
sade bir şekilde tasarlanmıştır. Bezeme unsurlarıyla sadece yapının mihrabı, batıdaki pencere ve batı cephenin güneyinde cepheden çıkıntı
yapar şekilde tasarlanmış merdiven basamaklarının kuzey yüzü üzerinde karşılaşılmaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapıda inşa malzemesi olarak kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Yapının üst örtüsü düz dam olup, üzeri kırma
çatıyla kapatılmıştır.
Kitabesi : Harime giriş kapısının üzerinde dört
satırlık mermer tamir kitabesi yer almaktadır.
Transkripsiyon:
Şüheda kabrini kıldı ihyaya himmet
Battal Gazi Camiini tamir ile Osman Paşa
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Şefaat niyaz ile eyledi hizmet
Sene 1241.
Tarihlendirme : Battal Gazi Camisi’nin ne
zaman ve kim tarafından inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Yapıdan ilk olarak XII.
yy’da Anadolu’ya gelen Arap tarihçisi El-Herevi
bahsetmektedir . Ardından yine Arap tarihçilerinden Zehebi’de yapı hakkında bilgiler vermektedir. Her iki tarihçide caminin VIII.yy.’da Araplar
tarafından Anadolu’nun fatihi Battal Gazi’nin
anısına ithaf olunduğunu belirtmektedirler. Alev
Çakmakoğlu Kuru yapının inşa tarihi ile ilgili olarak Danişmentli Melik Mehmed Gazi döneminde
(1134–1141/42) yapılmış olabileceğini belirtmektedir. Erol Yurdakul-Mehmet Çayırdağ yapının
Kayseri’deki diğer eserlerle birlikte Muzaffereddin Mahmut ve onun kızı Atsız Elti Hatun’un
zamanında, 1204–1210 yılları arasında restore
edildiğini ileri sürmektedir . Yapıyla ilgili çeşitli
dönemlere ait tarihi bilgiler bulunmaktadır.
Kayseri evkaf defterlerinde geçen bilgilere
göre Battal Mescidi vakfı 1500 ve 1584 tarihlerinde hatırı sayılır bir akara sahiptir. 17.yy
seyyahlarından Evliya Çelebi, Kayseri’yi ziyaretinde Seyyid Battal Cafer Gazi Tekkesi’nden
ve burada bulunan Kırk Nisalar Türbesi’nden
bahsetmektedir. Seyyah bu tekkenin Bektaşiler
tarafından kullanıldığını belirtmektedir
Yapı ile ilgili Kayseri Şer’iyye Sicillerinde şu bilgiler geçmektedir; H.1049-M.1640
tarihli Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki
3 nolu belgede, Kayseri’de Battalgazi Camii
hatibi Kasım Çelebi’nin yerine geçici olarak
Abdülaziz Halife’yi hatip tayin ettiğine dair
bilgi; H.1067/68-M.1656/57 tarihli Kayseri
Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki 365 nolu belgede, Kayseri’de Battalgazi Camii Şerif’inde
Hatip Şeyh Kasım’ın istifa etmesiyle yerine Ali Halife’nin tevcih olduğuna dair bilgi;
H.1157-M.1744 Tarihli Kayseri Şer’iyye Sicil
Defteri’ndeki 283 nolu belgede, Mehmet oğlu
Mustafa’nın Ahmet adlı kişinin Acem asıllı kölesi Ali tarafından Battal Gazi Cami’inde livata
edildiğinin ortaya çıkması üzerine Ali’nin siyaseten katledilmesine dair Kayseri Sancağı mütesellimine gönderilen belge hakkında bilgi ;
H.1246/48-M.1831/32 tarihli Kayseri Şer’iyye
Sicil Defteri’ndeki 195 nolu belgede, Evkaf-ı
Hümayun’dan Arapkir Kasabası’nda Debbağ
Köprüsü denilen yerde İstanbul gümrüğü muhassılı Vezir Osman Paşa vakfından kırk beş
akçe vazife ile Seyyit Battal Gazi Türbesi’ndeki
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Mescit’te imamlık görevinin Hafız Mehmet
Halife’den alınarak Mehmet Raşid Halife’ye
tevcih edildiğine dair bilgi bulunmaktadır .
Battal camini 1824 tarihinde Osman Paşa
tarafından tamir ettirildiğinde, Osman Paşa camiye namazgâh, su kuyusu, ziyaretçiler için bir
köşk oda ilave ettirmiştir .
Kaynakça:
Pertev N. Boratav, “Battal”, İslam Ansiklopedisi, C. 2, M.E.B.Y., s.344;
Ahmet Yaşar Ocak, “Battal Gazi”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 5, s. 204.
Osman Eravşar, Ortaçağda Kayseri Kent
Dokusunun Gelişimi, (Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora
Tezi), Konya, 1998, s. 222.
Erol Yurdakul-Mehmet Çayırdağ, “Kayseri, Battal Gazi Camii ve Kırk Kızlar Türbesi”,
Vakıflar Dergisi, Sayı: 30, Ankara, 2007. s.
274.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1999, s. 91. Erol YurdakulMehmet Çayırdağ, a.g.m., s. 274.
Osman Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri, Kayseri, 2000, s. 34.
Yasemin Demircan Özırmak, Tahrir ve
Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları,
Kayseri, 1992, s. 99–100.
Evliya Çelebi, Seyahatname, 3. Kitap, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 107,113.
Mehmet Kaçan, 42 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili, (H.1049-M.1640), (Erciyes
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 1999, s.12-13.
Murat Tan, 66/2 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili, (H.1067/68-M.1656/57), (Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 1998, s.203.
Mustafa Kılıç, 197/1 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili, (H.1246/48-M.1831/32), (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,
2002, s.276-277.
Şahine Yalçın, 134/2 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili, (H.1157-M.1744), (Erciyes
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans Tezi), Kayseri, 1997, s.36-37.
Ahmed Nazif Efendi, Mirat-i Kayseriyye
(Kayseri Tarihi), Haz: Mehmet Palamutoğlu,
Kayseri, 1987, s. 183-184.

Battal Cami, genel görünüş.

Battal Cami, genel görünüş.
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Battal Cami, dış görünüş.

Battal Cami, iç mekan.
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Battal Cami, kitabe.

Battal Cami, minber.

Battal Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : HİLMİPAŞA 		
		 MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Camiikebir Mahallesi, Ulu Sokakta,
Bedesten’in batı duvarına bitişiktir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 1870-71 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Hilmi Paşa
Mescidi halen Güney kuzey yönünde boylamasına yapılmış üç sahınlı mescidin iç ölçüsü
12.20x7.65 m. olup, dört ahşap direk üzerine
üst örtü oturtulmuştur. Üzeri, dışarıdan tek
yönlü kiremit çatı ile örtülmüştür. Üst örtü ahşap ters tavanla kapatılmıştır.
Mescidin giriş kapısı basık kemerli olup,
nisbeten eski görünümünü korumaktadır. İçeride camekânlı küçük bir davlumbaz vardır. İçeri
girerken sola doğru çıkan on bir basamaklı ahşap bir merdivenle minber-minareye çıkılmaktadır.
Mescidin batısında üç, kuzeyinde de iki
pencere yer alır. Kuzeydeki giriş kapısının üzerindeki pencereler daha küçük ve düz, diğerleri
mazgal tipindedir.
Mescidin mihrabı ve minberi sonradan mermer malzeme ile yapılmıştır. Ayrıca mescidin
mahfili, kürsüsü ve son cemaat yeri yoktur.
Süslemesi : Harhangi bir süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Bedesten binası. Sultan
II.Bayezid devrinde Mustafa Bey tarafından inşâ edilen eski bir yapı olmakla, Hilmi
Paşa Mescidi’nin sonradan (Bedesten’in bir
kapısı kapatılarak) yapıldığı anlaşılıyor. Hilmi Paşa’nın adı verilen bu mescidin içindeki,
(kağıt üzerine yazılmış) camlı çerçeveli manzum kitabede 1287 (Milâdi 1870-71 olabilir)
tarihinde Hilmi Paşa tarafından tamir ve ihya
edildiği yazılıdır, ancak bu kitabenin buraya ait
olup olmadığı hususu şüphelidir.
Ahmed
Nazif
Efendi’nin
Mir’ât-ı
Kayseriyye’sinde Hükümet Dâiresi Camii
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

bahsinde söz konusu kitabenin buraya ait olmayıp, Vilâyetin arkasında eskiden mevcut
Hükümet Dâiresi Camiye ait olduğu belirtilmektedir.
Çerçeveli halde asılı bir Celi Sülüs hattı ile
harekesiz yazılmış bir kitabede H. 1287-M.
1870-71 yıllarında mescidin Hilmi Paşa tarafından tamir edildiği yazılıdır.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.104.
Ahmed Nazif Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, (Hazırlayan: M. Palamuktoğlu) Kayseri,
1987, s. 32.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları, Vakıflar Dergisi,
Cilt:XIII, Ankara, 1981, s. 546.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Hilmipaşa Mescidi, genel görünüş.
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Hilmipaşa Mescidi, iç mekan.

Hilmipaşa Mescidi, iç mekan.

220

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI :HAKIRDAKLI		
CAMİ (Hz.Seyyid 		
		 Burhâneddin Muhakkiki
		 Tirmîzî’nin mescidi ve
		 çile-hânesi)
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Hakırdaklı Cami şehrin güneyinde.
Seyyid Burhâneddin Kabristanının batısında ve
Han Camii’nin de güneyinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Ziyarete kapalıdır.
Tarihi : 19 yüzyıl sonu.
Plan ve mimari özellikleri : Hakırdaklı
camisi, 1990 yılında Talas Caddesi’nin yeniden
düzenlenmesi sırasında yıkılmıştır. Cami
orijinal haliyle tesbit edilememiştir.
Camiin güney doğusuna yakın geçmişte
merkezi plânlı, kubbeli betonarme bir cami
yapılmıştır.
Dikdörtgen plânı olan yapının duvarları
moloz taştan yapılmış ve derzleri sıvanmıştır.
Eski fotoğrafından anlaşıldığıma göre; batı
cephesinde iki, güney ve doğu cephelerinde birer
penceresi görülüyor. Pencereler geçme demirli,
taş söveli ve basık kemerli taş lentoludur.
Doğu cephesinde sağ köşede basık kemerli
giriş kapısı vardır ve duvarın orta yerinde,
yukarıda bulunan ve dışarıya açılan bir kapıdan
çıkılarak ahşap merdivenlerle damdaki minberminareye çıkılmaktadır. Bu minare ve merdiven
ahşaptan basit bir biçimde yapılmıştır.
Hakırdaklı camisinin batısında tek tonozlu
örtülü küçük bir mekan bulunmaktadır.

Orijinalinde
caminin
içinden
buraya
geçilmektedir. Zaviye olduğu belirtilen bu yapı
Rivâayete göre; bu Hz.Seyyid Burhâneddin
Muhakkiki Tirmîzî’nin mescidi ve çilehânesidir.
Bu yapı moloz taşlarla inşa edilmiştir.
Köşelerde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kuzey-güney doğrultusundaki çilehanenin
onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Eski durumu
hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kesme ve moloz
taşlardan basit, tonoz örtülü olarak yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Mevcut yapı geç
dönemlerde yeniden yapılmıştır.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.86.
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Hakırdaklı Cami, genel görünüm.

Hakırdaklı Cami, giriş kapısı.
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ESERİN ADI : KARACAOĞLU 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Caferbey Mahallesinde, Dilek ve Karaca Sokaklarının kesiştiği bölgede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : Caminin kapısı üzerindeki levhada
latin rakamları ile 1316/M.1896-97 yılı okunmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin kuzey cephesine sonradan bir ön mekan eklenmiştir. Caminin ibadet mekanı 10.30x11.65 m.
ölçülerinde olup dikdörtgen bir plâna sahiptir.
Cami içindeki iki serbest ayak üst örtüyü taşımaktadır. Üst örtü orijinalinde ahşap kirişlerden oluşmakta iken onarımlarda bu üst örtü
betonarme olarak yenilenmiştir. Kuzey cephe
hariç yapının üç cephesi dikdörtgen biçimli
ikişer pencere ile boşaltılmıştır. Kuzey cephede girişin iki yanında ikişerden dört pencere
açıklığı yer almaktadır. Cami hariminin kuzey
cephesinde betonarme olarak yapılmış kadınlar
mahfili görülmektedir.
Caminin mihrabı 1994 yılındaki onarımlar
esnasında fayanslarla kaplanmış olup yenilenmiştir. Bu onarım esnasında ibadet mekanının
tüm duvarları ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Caminin kuzeyindeki avlunun kuzeydoğu köşesinde kare kaideli altı sütuna oturan
bir köşk minare yer almaktadır. Bu minareye
avlunun kuzey cephesinden 25 basamaklı bir
merdivenle ulaşılmaktadır. Sütunlar dairesel
kesitlidir.
Süslemesi : Köşk minarenin sütunlarının çiçek bezemeli başlıkları dışında yapıda süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarları kaba yonu moloz taşla yapılmış, ahşap olan
üst örtü onarım esnasında yenilenmiştir.
Kitabesi : Caminin orijinal kitabesi yoktur.

(İlhan Özkeçeci’den)

Tarihlendirme : Caminin Kayseri’de geç
dönemde pek çok örneğini gördüğümüz ahşap direkli camilerden olduğunu kabul ederek
19.yüzyıl başlarında yapılmış olduğunu kabul
edebiliriz.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.126-127.
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Karacaoğlu Cami, genel görünüm.

Karacaoğlu Cami, genel görünüm.
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Karacaoğlu Cami,
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ESERİN ADI : TEPECİK 			
		 MESCİDİ 			
		 (TAŞÇIOĞLU)
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Karakürkçü Mahallesi, Tepecik Sokağı 43 numarada bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 19. yüzyıl başlarında inşa edilmiş
olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Tepecik Mescidinin eski adı Taşçıoğlu Mescididir. Küçük
bir tek tonoz şeklindeki bu yapı; Rivayete göre;
Şeyh Camii ile birlikte yapılmıştır. Yapı zaviye
gibi kullanılmıştır.
Mescit avlusuna sokağa bakan kapıdan girilir. Bu kapının hemen yanında; avlu beden
duvarları üzerine çıkan on iki basamaklı taş bir
merdivenle demirden yapılmış olan minberminareye çıkılır. Bu minare sonradan yapılmıştır, ama; yerinde mutlaka taş bir minber-minare
bulunması gerekirdi.
Mescide; kuzey doğu köşede bulunan düz
lentolu bir kapıyla girilir. Girişin üzeri lentodan sonra yuvarlak kemerli olarak yapılmıştır.
Girişin hemen karşısında mahfel katına çıkan
ahşap merdiven vardır. Harim. girişten yaklaşık
(15cm.) yukarıda yapılmıştır. Giriş bölümündeki bu alan eşik olarak kullanılmaktadır.
Cami harîmi; kıble yönünde sivri bir tonozla
örtülüdür. Tonoz yapı malzemesi olarak tuğla
formlu taşlar kullanılmıştır. Mescidin mihrabı
orijinal olup bugün mermer taklidi yağlı boya
ile boyanmıştır.
Mescidin kıble ve kuzeyinde üstte sonradan
açılmış mazgalvâri iki penceresi vardır. Bunlardan kuzeydekinin önü bir başka binanın duvarıyla kapatılmıştır.
Mescidin yanında bulunan bir Kur’ân kursu
uzun yıllar Kayseri’ye bir çok hâfız-ı Kur’ân
yetiştirmiştir.
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Tepecik Mescidi uzun zamandır kapalı iken
son zamanlarda etrafında bulunan eski harap
yapılar yıkılarak çevre düzenlemesi yapılmış
ve onarılmış ve ibâdete tekrar açılmıştır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Üzeri tek tonoz örtülü
olan mescidin mihrabının etrafı silmelerle hareketlendirilmiş yuvarlak kemerli niş şeklinde
düzenlenmiştir. Onarımında kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapının üst örtü sistemi
yapılmış özellikleri 19. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.192.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Tepecik Mescidi (Taşçıoğlu), genel görünüş.

Tepecik Mescidi (Taşçıoğlu), mihrap.
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ESERİN ADI		 : ÇİFTEÖNÜ 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarih : Eylül 2006
Yeri : Gubaroğlu Mahallesi, Çifteönü caddesi No:139 da bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Kitabesinden H.1300 / M.1884 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Çifteönü Camisi düzgün olmayan diktörtgen planlıdır.
maktadır. Caminin son cemaat mahalli kuzeye
açılmaktadır. Siyah kesme taşlardan yapılmış
yedi adet sütuna basan, altı yuvarlak kemeri
bulunmaktadır. Sütun kaideleri ve başlıkları
kare plânlı ve köşeleri pahlıdır. Kemer aralıkları alüminyum doğramalı câmekânla kapatılmıştır. Camiin üzeri betonarmedir ve kiremit
çatı kaplıdır.
Camiin iki minaresi vardır. Birincisi; Çifteönü caminin minber-minaresi; yüksekçe
bir avlu duvarı üzerinde caminin kuzeybatı
köşesinde yer almaktadır. Minareye 19 basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Kareye yakın ölçülerde bir kaideye sahiptir. Krem
renkli Kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.
Hunat,Çakalız,Gülük ve Kalaycıoğlu minberminarelerinde olduğu gibi,bu minarede altı adet
sütun üzerinde inşa edilmiştir.
Basık altıgen gövdeli sütun kaidesi sekizgen biçimlidir. Sütun başlığına geçişte ve
başlığın bitiminde üç ve üç buçuk cm kalınlığında birer adet silme kullanılmıştır. Yekpare taş olan sütunların başlık bölümleri saçla
kapatılmış,demir kelepçelerle bağlanmış ve yeşil renge boyanmıştır.
Kemer düzenlemesi basık (S’li) iki dişli
sivriş kemer formunda olup,içe doğru konikçe
oyulmuştur.Çatı silme ile dışarı doğru çıkmış,içi
kubbelidir.Minare çatısı altıgen şeklindedir.
Minare altıgen bir peteğe ve altıgen piramidal bir külaha sahiptir.Külah konik olarak yükselmektedir. Külah üzerinde pencereler açılmıştır.Minarenin alemi küp, alt bilezik, armut, üst
bilezik ve hilal bölümlerinden oluşmaktadır.
Minare altıgen formuyla:Hunat,Gülük, ve
Çakalız camilerinin minber-minarelerine ben228
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(İlhan Özkeçeci’den )

zemektedir.
Minarenin kâaidesinin kuzey yönünde bulunan (78x77cm.) ebadındaki mermer üzerine
celi ta’likle yedi satır halinde yazılmış olan kitabede inşâ tarihi 1300 (M.1882) ve banisi Hacı
Seyyid Mehmed Ağa olarak zikredilmiştir.
Camiin ikinci minaresi ise, ana binanın kuzey batı köşesine bitişik olarak inşa edilmiş
olan kesme taş. silindirik gövdeli yüksek minaredir. Son cemaat mahallinin girişin solunda bir
mihrabiye yer almaktadır.
Caminin harim kısmı mihraba dik olarak
dörder sütunu birbirine bağlayan üç kemer sırasıyla dört sahna ayrılmıştır.

Dört cephede bulunan pencerelerden kuzeydekiler hariç hepsi yukarı seviyededirler. Bunlar; kıblede üç, doğu ve batıda ikişer adettir. Kuzeyde de üç pencere bulunmaktadır. Pencereler
mazgal biçiminde içeri doğru açılmaktadır.
Mihrab orijinal özelliğinde olmayıp, yakın
zamanlarda mermerden basit bir biçimde yapılmıştır.Ahşap minberle taşınabilir şekilde yapılmış dikdörtgen prizma şeklindeki kürsü; camiin doğusuna yakın bir yerde bulunmaktadır.
Camiin arka tarafında genişçe bir mahfel
vardır. Beton ayaklara oturtulan mahfil betonarne olarak yapılmıştır. Bunun girişi sağ arka
köşeden “T” şeklinde dönen bir merdivenle
sağlanmaktadır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kesme taş duvarlı bir
yapıya sahip olan Çifteönü Camisi rijinalinde
direkli ve toprak damlı bir örtüye sahiptir.
Kitabesi : Minare kaidesinin kuzey cephesinde kitabe bulunmaktadır.
Kitabesinin metni şu şekildedir:
“Hüve’l-Hallâk’ul-Bâkî”
“Câmi-i Çifteönü’de oldu ihya yümn ile,
Hact Seyyid Mehmed Ağa Himmet(?| etti
şevkile.”

“Bir minare kıldı inşâ camie kim bu ağa
Beş vakitte okusun ezan müezzin aşkile”
“Şu ümidle ola şâfî Rûz-i Mahşer’de bana
Hazret-i Bilâl-i Habeşi nezd-i Hak’da lutfile”
“Böyle hayrın ehlini Hak beldemizden kesmesin
İde matlubuna nail dü cihanda rıfk ile”
“Sâl-i bin (içyüzde tekmil tarih-i lafz-ı Rauf
Okuyanlar yâd ideler ehl-i hayrı hayr ile”
“Lillâhi’l-Fâtiha Sene 1300”
Bu kitabeden camiin tamirinin de aynı zât
tarafından yapıldığını öğreniyoruz.
Tarihlendirme :
Minare kaidesinin kuzey cephesinde bulunan mermer üzerine yazılmış olan kitabede
inşa tarihi H.1300/M.1882-4 olarak geçmekte
olup, ayrıca banisi olarak Hacı Mehmed Seyyid
Ağa olarak zikredilmiştir. Bu kitabeden caminin tamirinin de, aynı zat tarafından yapıldığını
öğreniyoruz.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.59.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.48.

Çifteönü Camisi, genel görünüş.
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Çifteönü Camisi, iç mekan.

Çifteönü Camisi, iç mekan.

Çifteönü Camisi, avlu.

Çifteönü Camisi, kitabe.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 YUKARI 			
		 MAHALLE 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesi, İmam Sadık Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete açık
durumdadır.
Tarihi : H.1311/M.1893-94
Plan ve mimari özellikleri : Cami, İmam
Sadık Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır.
Güneydoğu köşesi önünden geçen yoldan dolayı
pahlanarak yapılmıştır. Kuzeydoğudaki minare
sonradan yapılmıştır. Camiye kuzeydoğuda son
cemaat yerine açılan bir kapıdan girilmektedir.
Düz lentolu olarak yapılan kapının üzerinde 2
mısra halinde yedi satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabe H.1311 tarihlidir. Son cemaat
yeri doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olup üst
örtüsü yenilenmiştir. Son cemaat yerinin güney
duvarı ortasına açılan kapıdan caminin harimine girilmektedir. Dört köşeden atılmış kemerler
üzerine oturan yüksek kasnak üzerindeki kubbe
caminin üst örtüsünü oluşturmaktadır. Kubbeye pandantifle geçilmiştir. İçten dairesel plânlı
kasnağa sekiz pencere açılmış olduğu görülmektedir. Caminin her cephesi ikişer pencereyle boşaltılmıştır. Doğu duvarı ortasında, zeminden yaklaşık 1 metre yükseklikte vaaz kürsüsü
bulunmaktadır. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen bir huni şeklinde düzenlenmiş olan
vaaz kürsünün duvarında sıva üzerine yapılmış
perde motifleri yer almaktadır. Kuzeydeki kadınlar mahfiline son cemaat yerinin kuzeydoğusundaki merdivenden çıkılarak ulaşılmaktadır. Yapının içindeki kalem işi süslemelerin bir
bölümü yenilenmiştir.
Süslemesi : Caminin harim mekanında yenilenmiş kalem işleri dışında süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapıda düzgün kesme
taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Kitabesi vardır.
Tarihlendirme : Cami kapısı üzerindeki kitabeye göre 1893-94 yılında II.Abdülhamid’in
sultanlığı zamanında yapılmıştır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.342-43.
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Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, genel görünüş.

Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, genel görünüş.
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Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, kitabe.

Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.
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Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.

Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.
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Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.

Tavlusun Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.
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ESERİN ADI :		GERMİR AŞAĞI
			CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Konaklar Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam ve ibadete
açık olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Camide tarih verecek kitabe yoktur.
Ancak 19. yy. sonunda yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen plânlı bir camidir. Caminin tek şerefeli minaresi güneydoğu köşede yer
alır. Caminin kuzey cephesinde üç bölmeli son
cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri sütunlara atılmış yuvarlak kemerlerden oluşan bir
revak düzenine sahiptir ve muhtemelen üzeri
sonradan betonla örtülmüştür.
Caminin kuzey duvarı ortasına açılan kapısı
iki sıra silmeyle çerçevelenerek portal görünüşüne sokulmuştur. Kapının iki yanında küçük
bir sütunce gibi düşünülen kaval silmelerin
üzerinde yer alan birkaç sıra düz ve yarım daire
profilli silmeler kapı kemeri üzerinde de devam
ettirilmiştir. İçeriye girişi sağlayan yuvarlak
kemerin kilit taşında yüksek kabartma olarak
yedi yapraklı bir çiçek betimlemesi yapılmıştır.
Kapı alınlığının üst kısmındaki kitabelik yuvası
boştur.
Caminin içi üst pencerelerin 1 m. altına kadar ahşap lambrilerle kapatılmıştır. Yapının üst
örtüsü yenilenmiş olduğundan düz beton damdır. Caminin doğu cephesi altlı-üstlü olarak düzenlenmiş altı yuvarlak kemerli pencereyle boşaltılmıştır. Güney cephede mihrabın iki yanında ikişer pencere açıklığı görülür. Caminin en
süslü bölümü muhtemelen ilk camiden kalmadır. Çünkü bu caminin sonradan genişletilmiş
olduğu ileri sürülmektedir. Caminin mihrabı
dört cepheli bir nişe sahiptir. Mihrap genişlik-
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leri farklı üç bordür tarafından çerçevelenmiştir. Dıştaki bordür düğümler oluşturan geçmeli
şeritlerden meydana gelmiştir. İkinci bordürde
ise daha çok sütun başlıklarının bezemesinde
gördüğümüz tarzda baklava dilimleriyle oluşturulmuş bir süsleme dikkati çeker. Hepsinden
daha geniş tutulan üçüncü bordürde, birbiriyle alt-üst geçmeler yaparak daireler oluşturan
sapların taşıdığı ve daire içini dolduran yarım
palmetlerden meydana gelen bitkisel düzenleme dikkati çeker. Bu bezemede sapların yüzeyi
yivlerle hareketlendirilmiş, yarım palmetler ise
damarlandırılmıştır. Mihrap nişini örten kavsara, altı kuşak halinde düzenlenmiştir. Kuşaklarda mukarnası çağrıştırır çentik kabartmalarının
yanı sıra geçmeli bezemeleri de görülür. Kavsara alınlığında yüzeyi yivli şeritlerin geçmeler
yaparak meydana getirdiği bitkisel karakterli
bezeme gözlenir. Bezemeler yüksek kabartma
olarak yapılmışlardır. Mihrabın püsküllü bir
mukarnas kuşağından oluşan tepeliği vardır.
Süslemesi : Yukarıda anlattığımız mihrabın
dışında yapıda süsleme adına kaydedebileceğimiz herhangi bir unsur yoktur.
Malzeme ve teknik : Genel olarak yapıda
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Caminin yukarı mahalle camiinden daha önce yapılmış olduğu yöre
sakinlerince belirtilmektedir. Ancak her iki yapının da kitabesi yoktur. Bu yüzden doğru tarihlendirme yapmak zorlaşmaktadır. Mihrabındaki barok nitelikli yüksek kabartma bezemeler
daha çok 19.yüzyılın ikinci yarısında uygulamalarını gördüğümüz düzenlemelerdendir. Dolayısıyla caminin 19.yüzyılın ikinci yarısında,
19.yüzyılın sonlarında yapılmış olabileceğini
ileri sürebiliriz.

Germir Aşağı Camisi, genel görünüş.

Germir Aşağı Camisi, iç mekan.

Germir Aşağı Camisi, iç mekan.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

237

Germir Aşağı Camisi, iç mekan.

Germir Aşağı Camisi, mihrap.
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Germir Aşağı Camisi, mihrap.
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ESERİN ADI : ÇİVİCİ BEKTAŞ
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Caferbey Mahallesi, Kemer Sokak,
No: 41.
Bugünkü durumu : İbadete kapalıdır.
Tarihi : 19. yy. ilk yarısında yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Çivici Bektaş
Mescidi’nin harimi yamuk bir forma sahiptir.
Mescidin son cemaat mahalli yoktur ve sonradan yapılma metal bir minber minaresi vardır.
Camiin girişi doğudaki üstü kapalı bir iç
avludan sağlanmaktadır. İç avlunun hemen sağında, avlu kapısının kuzeyinde yukarı doğru
dönerek yirmi iki basamaklı taş merdivenle
damdaki minber-minareye çıkılır. Bu minare
demirden yapılmıştır.
İç avlunun güneyinde bir oda vardır. Buradan da dar bir merdivenle üst kata çıkılır. Üst
katta iki küçük oda daha bulunur. Bunların
cephesi sokağa bakmakta ve birbirine içinden
bağlıdır.
Mescidin görünen üst örtüsü betonarmedir.
Camiin ana mekânı kare planlıdır.
Güneyinde, mihrabın iki yanında yukarı yerde birer pencere vardır. Mihrab, basit oyguyla
sıvalı yapılmışken daha sonra fayansla kaplanmıştır. Harim ortasında tek taşıyıcı olarak
betondan sütun konulmuştur. Caminin kuzey
duvarına paralel merdivenle mahfile çıkılmaktadır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
kesme taş kullanılmış, son dönemlerdeki onarımlarda üst örtü betonarme yapılmıştır.
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Kitabesi : Mescidin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Küçük mahalle mescidi
şeklinde düzenlenen yapı planı ve yapım özellikleri dikkate alındığında 19 yüzyılda yapılan
camiler ile benzerliği dolayısıyla bu yüzyıl içerisinde yapıldığı düşünülmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.50.

Çivici Bektaş Camisi, genel görünüş.

Çivici Bektaş Camisi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TASMAKIRAN 		
			
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Tahirağa Mahallesinde Kapan ve Tasma sokaklarının arasında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 19 yüzyıl başları.
Plan ve mimari özellikleri : Yapılan onarımlar sonrası son şeklini alan cami dikdörtgen
plânlıdır. Ana mekânını örten tavan ortadaki
dört adet ahşap sütun tarafından taşınmaktadır.
Üst örtüsü dıştan saç kaplı kırma çatılıdır.
Caminin kuzeyi; son cemaat mahalli şeklindedir. Bu mekanı örten ahşap kirişlere oturan
üst örtüyü ahşap sütun taşımaktadır. Avlu duvarı üç cepheden bahçeyi kuşatır. Avlu girişinin
solunda kesme taştan yapılmış kemerli bir mahalle çeşmesi, avlunun sağ köşesinde de kesme
taş kaide üzerinde dört sütundan müteşekkil bir
minber-minaresi vardır.
Caminin güneyinde; üst seviyede iki, doğu
ve batısında birer pencere bulunurken; kuzeyde
alt seviyede iki penceresi vardır. Pencerelerin
üst lentoları yekpare taştan basık kemerli olarak yapılmıştır. Orijinalinde toprakla örtülü
olan damın üzeri yapılan onarımlar sırasında sac kaplamalı bir çatıya dönüştürülmüştür.
Kıble dış cephede saçakların altında taştan işlenmiş üç adet büyük yağmur oluğu (çörten)
görülmektedir.
Harimin kuzey yönünde ahşap mahfel bulunmaktadır. Dikdörtgen kesitli iki ahşap ayak
üzerine oturan bu mahfile on basamaklı bir
merdivenle çıkılır. Mahfilin ortasında kare şeklinde bir çıkma da dikkati çekmektedir.
Caminin ahşap minberi ve renkli mermerden
Mihrabı fazla özelliği olmayan görünüştedir.
Mihrab; alınlığnda bozuk bir celi sülüsle
yazılmış “Küllemâ dehale aleyhâ ZekeriyyelMihrâb” âyeti okunmaktadır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
kesme ve moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Bulunmamaktadır.
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(İlhan Özkeçeci’den)

Tarihlendirme : İnşâ tarzı ve karakteri yönünden değerlendirildiğinde yapının 18. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.190.

Tasmakıran Camisi, genel görünüş.

Tasmakıran Camisi, genel görünüş.
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Tasmakıran Camisi, genel görünüş.

Tasmakıran Camisi, minber ve mihrap.

244

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : BOZATLI PAŞA 		
			
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili Melikgazi ilçesi, Bozatlıpaşa Mahallesi, Altay Sokak.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 19. yüzyıl sonu.
Plan ve mimari özellikleri : Cami tümüyle
yaklaşık kare planlı, harim ve avludan oluşur.
Caminin yapılan onarımlarda asli şeklini kaybettiği düşünülmektedir. Ayrıca mescidin doğu
yönünde küçük bir avlusu bulunmaktadır.
Mescidin kuzey köşesinde bulunan avluya kuzey cephenin doğusuna kaydırılan basık
kemerli kapıdan girilmektedir. Avlunun doğu
duvarına bir merdivenle giriş kapısı üzerindeki
minber-minareye çıkılmaktadır.
Harime avlunun kuzey batısına kaydırılan
kemerli kapıdan girilmektedir Caminin harimi
kareye yakın bir mekândır. Doğu ve kuzey cephelerinde birer, güneyinde ise ikişer pencere
bulunmaktadır. Bu pencereler üst seviyededir.
Batı cephesi sağırdır.
Harime girişin hemen sağından on üç-on
dört basamaklı diğer bir merdivenle cami içindeki mahfele çıkılır Mahfil, iki yuvarlak sütunun taşıdığı betonarme olarak düzenlenmiştir.
Mescidin mermer mihrabı minberi ve kürsüsü vardır Yakın bir tarihte yapılan onarımlar sırasında bunlar yenilenmiştir. Mescidin orijinal
mihrabı ve minberi hakkında hiç bir bilgimiz
bulunmamaktadır
Camiin mihrab (Kayseri’nin bu yıllarda yapılan veya tamir gören camilerindeki gibi aynı karakterde) bozuk bir celi sülüsle yazılmış “Küllemâ
dehale aley-hâ...” âyetini taşımaktadır.
Bozatlıpaşa Camisinin orijinali; taş duvarlı.
üstü direkli, toprak damlı bir yapı şeklinde olmalıdır.
Süslemesi : Mescit Kayseri mescitlerinin
genelinde olduğu gibi çok sadedir.
Malzeme ve teknik : Moloz taş malzeme
kullanıldığı görülmektedir.
Kitabesi : Mescidin inşa kitabesi mevcut değildir. Ayrıca mescit hakkında vakfiye, şer’iyye
sicilli ve diğer tarihi kayıtlarda da hiç bir bilgi

(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

ile karşılaşılmamıştır.
Tarihlendirme : Yapının planı, malzemesi,
minber minaresi dikkate alındığında 19. yüzyıl
ortasında ve sonlarında yapılan mescitlerle olan
benzerliği dolayısıyla 19. yüz yıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Kaynakça:
İlhan ÖZKEÇECİ, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescidleri, Kayseri, 1997, s. 190.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
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Bozatlıpaşa Camisi, genel görünüş.

Bozatlıpaşa Camisi, giriş kapısı.
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ESERİN ADI : SELALDI 			
		 MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi. Caferbey
Mahallesi Kesim Çıkmazı’nda bulunmaktadır.
(bugün yeni açılmış bulunan Kartal bulvarının
hemen kenarında yer almaktadır.)
Bugünkü durumu : Selaldı Mescidi halen
ibadete kapalıdır.
Tarihi : 19 yüzyıl sonu.
Plan ve mimari özellikleri : Güney kuzey
yönünde yamuk planlı iki sahınlı bir yapıda
olan mescidin yapısında malzeme olarak moloz
taş kullanılmıştır ve içi tamamen sıvalıdır.
Güneyde iki dikdörtgen pencere, doğu ve
batı cephelerinde birer pencere bulunmaktadır
Batıdaki pencere kapatılmıştır Pencereler içe
bakan yüzeylerde genişlemektedir.
Mescidin üst örtüsü ahşap olup, tek kirişe
dayalı direklerle taşıtılmıştır. Kıble istikametindeki bu kirişi iki adet ağaç kolon taşımaktadır. Üzerinin evvelce topraklı olduğu, sonradan
beton ile kaplanmıştır.
Mescidin mihrabı duvarla beraber aynı malzemeden yapılmıştır. Mihrab, hiç de yüksek olmayan (1m. gibi) bir seviyede basit bir biçimde
açılmış niş şeklindedir.
Son cemaat mahalli bulunmamaktadır
Güneydoğuda yer alan minber minare orijinal olup, kesme taştan yapılmıştır Cami
minber-minaresi; Diğer Kayseri minarelerine
oranla,farklı ve daha sade bir şekilde inşa edilmiştir. Planıda ,düzgün dikdörtgen veya kare
olmayıp, yamuk biçimde ve oldukça basit tarzda bir yapıdır. Minareye11 basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır. Minare yüksekliği 3,20
mdir. Sarı renkli Kesme taş malzemeden inşa
edilmiştir.
Minare, sekizgen gövdeli dört sütun üzerinde yükselmektedir. Sütun başlıklarında hiç bir
süsleme görülmemektedir. Sütunlar arası açıklıkları birbirinden farklılık göstermektedir.
Kemer formu yuvarlak biçimlidir. Tavan saçağı dışa doğru çıkıntılıdır. Çıkıntılar kademeli
olarak artmaktadır.
Peteği kare formundadır.

(Nazım Şanlı’dan)

Daha önceki minber-minarelerde görülmeyen konik yuvarlak külah oldukça harap durumdadır.
Minarenin alemi mevcut değildir.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Taş ve ahşap malzemenin kullanıldığı sade bir yapıdır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapının planı, malzemesi,
minber minaresi dikkate alındığında 19. yüzyıl
ortasında ve sonlarında yapılan mescitlerle olan
benzerliği dolayısıyla 19. yüz yıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Kaynakça:
İlhan ÖZKEÇECİ, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescidleri, Kayseri, 1997, s. 170.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
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Selaldı Mescidi, genel görünüş.

Selaldı Mescidi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 AŞAĞI MAHALLE
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde Ermeni kilisesinin kuzeyinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam olmakla birlikte ibadete kapalıdır.
Tarihi : Yapıda tarih verecek bir kitabe yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Cami aslında
kuzeyinde medrese olarak tanımlanan bir mekan ve doğusunda yazlık mescid (namazgah)
birimleriyle birlikte düşünülerek yapılmıştır.
Eserin avlusuna kuzey taraftaki bir kapıdan
girilmektedir. Yapı topluluğu kabaca bir “L”
plânı göstermektedir. Güneybatı tarafta cami,
güneydoğuda namazgah, caminin arkasında
kuzeyde de medrese olarak tanımlanan birim
bulunmaktadır. Namazgahın üzeri sonradan
betonla örtülüp çatının güneydoğu köşesine de
betondan bir köşk minare yapılmıştır.
Bir mahalle mescidi olarak inşa edilmiş olan
cami güney kuzey doğrultuda tek mekanlı bir
eserdir. Camiye doğu cephesinin kuzeyine kaydırılmış yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir. Kuzey taraftaki iki ahşap sütun kadınlar
mahfili için düşünülmüş olup, cami içinde sahın bölüntüsü meydana getirmez. Eserin üst örtüsü duvarlara güney-kuzey doğrultuda atılmış
ahşap kirişler üzerine döşenmiş sal taşıyla kaplanmıştır. Güney cephedeki mihrap basit dairesel bir niş şeklinde tasarlanmış olup iki yanında
dıştan dikdörtgen, içten yuvarlak kemerli birer
pencere bulunmaktadır. Minber ahşaptan olup
herhangi bir bezeme özelliği yoktur. Caminin
güneydoğu köşesinde muhtemelen namazgaha
geçit veren kapı açıklığı kapatılmıştır. Duvarlar
zeminden 1 m. yüksekliğe kadar ahşap lamb-

rilerle kaplanmış olup, zemin döşemesi ahşap
tahtalardandır. Kadınlar mahfili bir ahşap kafesle kapatılmıştır.
Caminin kuzey tarafında halk arasında medrese olarak tanımlanan birime doğu cephesinin
güney köşesine kaydırılmış yuvarlak kemerli
kapıdan girilmektedir. Bu mekanın üzeri önceden camininki gibi ahşapla örtülü iken 1970’li
yıllarda betonla kaplanmıştır. Medresenin kuzey cephesinin doğu tarafında bir ocak ve
iki yanında dikdörtgen biçimli derinliği fazla
olmayan birer niş yer almaktadır. Eserin batı
cephesinde de küçük bir niş bulunmakta olup
doğu cephesi avluya bakan iki pencereyle boşaltılmıştır.
Caminin doğusundaki namazgahın üzeri betonla kapatılmıştır. Ancak namazgahın taştan
mihrabını görmek mümkündür.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında
kaba yonu, pencere lento ve sövelerinde, düzgün kesme taş, üst örtüde ahşap kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapıda tarih verecek bir
kitabe yoktur. Ancak yörenin yaşlı sakinlerinin
baba annelerinin buradaki medresede okuduklarını belirtmelerinden dolayı 19.yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülmektedir.
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Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, genel görünüş.

Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, genel görünüş.
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Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, iç mekan.

Tavlusun Aşağı Mahalle Camisi, iç mekan.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 MISTIK CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesi, Zomba Kavuk Caddesi üzerinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Üst örtüsü yıkılmış, içi
bakımsız, ibadete kapalı durumdadır.
Tarihi : H.1246/M.1828-29.
Plan ve mimari özellikleri : Tek mekanlı
olarak inşa edilen cami güney-kuzey doğrultuda bir plân göstermektedir. Camiye doğu
cephesinin kuzey köşesine kaydırılmış ve duvar yüzeyinden çökertilmiş yuvarlak kemerli
bir kapıdan girilmektedir. Caminin üst örtüsü
doğu-batı doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine sal taşları döşenmiş toprak damdır. Ancak
büyük oranda yıkılmıştır. Duvarları ise bağdadi
sıvayla kaplanmış ancak sıvaların çoğu dökülmüştür. Kuzeyde kadınlar mahfili bulunmaktadır. Güney cephe ortasında yarım daire niş
şeklinde düzenlenmiş mihrap bulunmaktadır.
Mihrabın iki yanında birer dikdörtgen pencere
açıklığı yer alır. Mihrabın dış cephesinde beyaz
mermer üzerine dört satır olarak yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Pencerelerin altından başlayan ve duvardan taşırılmış düz yüzeyli silme
bu cephenin mihrap cephesi olduğunu vurgulamaktadır. Caminin batı cephesinde bir pencere
bulunurken, kuzey ve doğu cephelerde pencere
yer almamaktadır. Ahşaptan minberinin herhangi bir sanatsal özelliği yoktur.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Güney cephede düzgün kesme taş, diğer cephelerde kaba yonu taş,
kitabede mermer, üst örtüde ahşap kirişler kullanılmıştır.
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(Yıldıray Özbek’ten)

Kitabesi : Güney duvarı üzerinde beyaz
mermere dört satır olarak düzenlenmiş olup
M.1828-29 tarihlidir.
Tarihlendirme : Cami 1828-29 yılında inşa
edilmiştir.

Tavlusun Mıstık Camisi, genel görünüş.

Tavlusun Mıstık Camisi, genel görünüş.
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Tavlusun Mıstık Camisi, kitabe.

Tavlusun Mıstık Camisi, mihrap.
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ESERİN ADI

: ERKİLET 			

		 YUKARI 			
		 MAHALLE 			
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Yukarı Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmıyor.
Tarihi : H. 1221/M. 1806 yilinda yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda inşa edilmiş olan caminin doğu taraftaki avlusuna güney cepheye açılan kapıdan
girilmektedir. Avlu içinde camiyle birlikte yapılmış olduğunu düşündüğümüz bir adet kuyu
bulunmaktadır. Avlunun batısındaki kapıdan
caminin son cemaat yerine geçilmektedir. Son
cemaat yeri caminin kuzeyinde bulunmaktaolup, ortadaki tek ahşap direğin taşıdığı kirişe
yerleştirilmiş ahşap kirişler üzerine düz toprak
damla örtülüdür. Doğu duvarın kuzeyine kaydırılmış yuvarlak kemerli kapıdan harime geçilmektedir. Kapı kemerinin kilit taşında caminin
inşa tarihi olan H. 1221 seni okunabilmektedir.
Cami harimi doğu-batı doğrultuda planlanmıştır. Harim mekanı ikişerden iki sıra halinde toplam dört ahşap sunma güney-kuzey doğrultuda
atılmış büyük kirişlerle mihraba dik üç şahın
olarak düzenlenmiştir. Üst örtü bu kirişler üzerine doğu-batı doğrultuda yerleştirilmiş ahşap
kirişler üzerine düz dam olarak yapılmışken
daha sonra kırma kiremit çatıyla kapatılmıştır. Harim mekanının kuzey cephesi tamamen
kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Mahfil
büyük ahşap direkler haricinde küçük ahşap direklerle taşınır.

Mahfilin ibadet mekanına bakan cephesinde
ahşap kafesler görülür. Ahşapların yeşil, sarı
gibi renklerle boyanmış oldukları dikkati çeker.
Caminin mihrabı gri mermerle yenilenmiştir. Mihrabın batısındaki taş minberin orijinal
olduğunu kabul edebiliriz. Minberin kürsüsünde kafes oyma tekniğiyle yapılmış geometrik
süslemeli korkulukları gözlenir.
Süslemesi : Caminin güney duvarı üzerinde
yer alan kuş köşkü tek süsleme öğesi olarak kabul edilebilir. Ancak yaşlıların anlattığına göre
eskiden duvarlarında kalem işi bezemeler mevcutmuş.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında
kaba yönü kesme taş, üst örtüsünde ve taşıyıcı
ayaklarda ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin güney duvarı üzerinde
ve giriş kapısı üzerinde kitabeleri vardır.
Tarihlendirme: Caminin harim kapısının kemer kilit taşındaki kitabeden yapının
H.1221/M.1806 yılında inşa edilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.
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Erkilet Yukarı Mahalle Camisi, dış görünüş.

Erkilet Yukarı Mahalle Camisi, kitabe.
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Erkilet Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.

Erkilet Yukarı Mahalle Camisi, iç mekan.
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ESERİN ADI : KABASAKAL 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kabasakal Mahallesi, Altay Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı günümüzde bakımsız ve harap bir haldedir.
Tarihi : 18.yüzyılın sonları, 19.yüzyılın
başlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
doğrultuda uzanan Kabasakal Camisi, bir harim
ile bunun kuzeyinde son cemaat yerini de içeren bir avludan oluşmaktadır. Son cemaat yeri
iki ahşap sütuna doğu batı doğrultuda atılmış
ahşap kirişe ve duvarlara taşıttırılan ahşap kirişlemeli düz toprak damla örtülüdür. Avlunun
batı cephesindeki basamakların orijinalinde caminin damına ve minber minaresine çıkışı sağladığı anlaşılmaktadır. Ancak minare günümüze
ulaşamamıştır. Cami harimine kuzey cephedeki
basık yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir.
Harim iki ahşap direğe doğu batı doğrultuda
atılmış kirişle mihraba paralel iki sahınlı olarak
düzenlenmiştir. İbadet mekanının doğu ve batı
cepheleri içe doğru genişleyen birer pencere ile
boşaltılmıştır. Güney ve kuzey cephede ise ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey cephede ayrıca giriş kapısının üzerine isabet edecek şekilde
düzenlenmiş bir pencere daha yer almaktadır.
Caminin orijinalde düz toprak dam olan üst örtüsü 1984 yılında betonarme ile kaplanmıştır.
Esasen yapının üst örtüsündeki çürüyen ahşap
kirişlerin bazılarının da 1940’larda yenilenmiş
olduğu mahalle sakinlerince ifade edilmektedir.
Harimin kuzeyindeki kadınlar mahfili de orijinalde ahşaptan iken sonradan betonarme olarak düzenlenmiştir. Caminin mihrap ve minberi
yenilenmiştir. Üst örtünün kuzeybatı köşesinde
bulunan ve orijinalinde ahşaptan yapılmış olduğu söylenen minber-minare çürüyüp yıkıldığından yerine bugün çok çirkin bir görüntü arz
eden demirden bir minare yapılmıştır.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

kaba yonu moloztaş, taşıyıcı destekler ve üst
örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi :Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Caminin orijinal kitabesi
yoktur. Ancak son cemaat yerinin kuzey cephesinde bulunan bir metal levha üzerinde latin
harfleriyle 19.yüzyılda yapıldığı belirtilmiştir.
Ancak bu tarihin daha eskiye gidebileceği kabul edilebilir. Eser özellikle 20.yüzyıl içinde
birkaç kez onarımdan geçmiştir.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 120.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Kabasakal Camisi, genel görünüş.

Kabasakal Camisi, genel görünüş.
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Kabasakal Camisi, giriş kapısı.
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ESERİN ADI : YAZI CAMİSİ
İnceleme Tarihi :Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hacı
Kasım Mahallesi. Deliklitaş Caddesi üzerinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi :Caminin giriş kapısı üzerinde 1818
yılında yaptırıldığını gösteren latin harfleriyle
düzenlenmiş bir kitabe vardır.
Plan ve mimari özellikleri :Yaklaşık kare
ölçülerde bir ibadet mekanına sahip olan Yazı
Camisinin kuzeyinde sonradan yapılmış bir son
cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin
batı cephesin ibadet mekanının duvarlarına
göre daha batıya kaydırıldığından caminin genel plânı bozulmuştur.
Caminin ibadet mekanına kuzey duvarına
açılmış basık kemerli kapıdan girilmektedir.
Bu kapının iki yanında basık kemerli dikdörtgen formlu birer pencere ve birer mihrabiye
bulunmaktadır. Cami harimi iki sıra halinde
ikişer ahşap direğe atılmış kirişlerle mihraba dik üç sahna bölünmüştür. Harimin üzeri
doğu-batı doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle
oluşturulmuş düz toprak damdır. İbadet mekanı
güney ve kuzey duvara açılmış ikişer, doğu ve
batı cepheye açılmış birer pencere ile aydınlatılmaktadır. Kuzey cephede kadınlar mahfili
bulunmaktadır. Caminin mermer mihrabı yakın
tarihlerde yapılmıştır. Güneybatı köşedeki minber taştan yapılmış olup muhtemelen caminin
ilk inşasından kalmadır. Minberin üçgen aynalığında dairesel bir rozet kabartması görülürken, korkuluğunda geometrik bezemeli kabartma yer alır. Süpürgelik kısmı dekoratif dilimli
kemerciklerle süslenmiştir.
Süslemesi :Camideki kayda değer tek süsleme taş minberin üçgen aynalık ve korkuluğunda, rozet ve geometrik kabartmalar olarak
görülür.

(İlhan Özkeçeci’den)

Malzeme ve teknik :Caminin beden duvarlarında düzgün ve kaba yonu moloz taş, taşıyıcı
destekler ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi :Yapının orijinal inşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme :Orijinal kitabesi olmayan
eserin yanında var olan ancak günümüze ulaşamamış çeşmenin 16.yüzyılda yapılmış olabileceği görüşünden hareketle caminin ilk inşasının
16.yüzyılda olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 202.
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Yazı Camisi, genel görünüş.

Yazı Camisi, iç mekan.
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Yazı Camisi, mihrap.

Yazı Camisi, minber.
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ESERİN ADI : KEKLİKOĞLU 		
		 (ABDULLAH ŞIH)
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Keklikoğlu Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser kısmen harap halde olup ibadete kapalıdır.
Tarihi : 1882 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Asıl adı Abdullah Şıh olmakla birlikte bulunduğu mahallenin adıyla “Keklikoğlu Cami” olarak bilinmektedir. Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir
plâna sahiptir. Harim mekanının ortasına atılan
üç ahşap direk camiyi mihraba dik iki sahna
bölerken, bugün betonarme olarak yenilenen
ancak orijinalinde düz toprak dam olan üst örtüyü taşımaktaydı. Harim mekanı güney cepheye açılan iki, batı cepheye açılan bir pencereyle
aydınlatılmaktadır. Harimin kuzey cephesinde
bulunan kadınlar mahfiline kuzeybatı köşedeki
merdivenle çıkılmaktadır. Merdivenin altında
Abdullah Şıh’a ait olduğu söylenen mezar vardır. Caminin mihrabı ve ahşap olan taban döşemeleri 1985 yılındaki onarımda yenilenmiştir.
Caminin batı cephesinin önündeki avludan bir
merdiven vasıtasıyla minber minareye ulaşılmaktadır. Minber minare kesme taştan dört
sütun üzerine atılmış dekoratif kemerler ve külahtan oluşmaktadır.
Süslemesi : Camide kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarları sıvalı olduğu için malzeme görülememekle birlikte benzer diğer eserlere bakılarak kaba yonu moloz
taşla inşa edilmiş olduğu ileri sürülebilir.
Kitabesi : Yapının orijinal kitabesi yoktur.
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Tarihlendirme : Eserde kitabe yoktur. Abdullah Şıh’ın mezartaşında da kitabe yoktur.
Şimdilik avlu kapısı üzerindeki 1882 tarihi ilk
inşa tarihi olarak kabul edilebilir.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 136.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Keklikoğlu (Abdullah Şıh) Camisi, genel görünüş.

Keklikoğlu (Abdullah Şıh) Camisi, genel görünüş.

Keklikoğlu (Abdullah Şıh) Camisi, iç mekan.
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ESERİN ADI : ERKİLET 			
		 ERZADE 			
		 MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Yukarı Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harap halde ve ibadete kapalıdır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur. Muhtemelen
19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek mekanlı
bir mahalle mescididir. Yapıya batı cephenin
kuzeyine kaydırılmış kapıdan girilmektedir.
Yapının üst örtüsü, iki ahşap sütuna oturan yastıklara doğu batı doğrultuda atılmış ahşap kirişin üzerine yerleştirilen kirişlerle kapatılmıştır. Üst örtü dıştan düz toprak damdır. Güney
cephe ortasında bulunan mihrap yarım daire niş
şeklinde düzenlenmiş olup, mihrapta rumi ve
palmetten oluşan birim kompozisyonun mavi
boyaya batırılmış kalıpla basılarak elde edilmiş
bir süsleme programı vardır. Aynı süslemeyi
kadınlar mahfilinin korkuluklarında da görmek
mümkündür. Mescidin doğu ve batı duvarlarında aşağıya doğru genişleyen birer pencere açıklığı varken, güney cephede iki pencere bulunmaktadır. Mescidin tabanı da ahşap döşemedir.

Erkilet Erzade Mescidi, genel görünüş.
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Kuzey duvarı tamamıyla kadınlar mahfili olarak düzenlenmiş olup, mahfilin önünde ahşap
bir paravan yer almaktadır. Mescidin orijinalinde köşk minaresinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak günümüzde sonradan demirde
yapılmış bir minare yer almaktadır.
Süslemesi : Mescidin mihrabındaki kalıp
basılarak oluşturulmuş bezeme dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik: Yapının beden duvarlarının köşelerinde düzgün kesme taş, diğer bölümlerinde kaba yonu moloz taş, taşıyıcı ve üst
örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Arabıdın Mescidiyle olan
benzerliği dikkate alınarak eserin 19.yüzyılın
ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceğini söyleyebiliriz.

Erkilet Erzade Mescidi, iç mekan.

Erkilet Erzade Mescidi, iç mekan.
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ESERİN ADI : ERKİLET 		
		 ARABIDIN 		
		 MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Yukarı Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harap halde ve ibadete
kapalıdır.
Tarihi : H.1253/1837-38 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek mekanlı mahalle mescidi olarak inşa ettirilmiş olan
yapının üst örtüsü yıkılmıştır. Mescide kuzey
cephenin batısına kaydırılmış kapıdan girilmektedir. Güney cephenin ortasında bulunan
mihrabın sıva üzerine kalem işi bezemelerle
süslenmiş olduğu görülmektedir. Yarım daire
olarak düzenlenen mihrap nişi dilimli sivri kemerle çerçevelenmiştir. Niş yüzeyi beş yatay
kuşak halinde kalem işi bitkisel motiflerle süslenmiştir. Mihrap kemerinin alınlığında da aynı
tür bezemeler yer almaktadır. Sıvaların büyük
bölümü dökülmüştür. Ahşap kirişler üzerine
düz toprak dam olan üst örtü yıkılmıştır. Mescidin güney duvarında mihrabın iki yanına birer
pencere açılmıştır. Aynı pencere düzeni doğu
duvarda da tekrarlanmıştır. Batı duvarda iki
küçük niş dikkati çeker. Mescidin güneydoğusunda köşk minaresi bulunmaktadır.

Erkilet Arabıdın Mescidi, genel görünüş.
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Silindirik bir kaide üzerinde yükselen minare kesme taştan inşa edilmiştir. 16 taş basamaklı bir merdivenle ulaşılan minare yapının dış
cephesine bağımlı olarak yapılmıştır. Dört adet
çokgen sütun üzerine oturan dekoratif kemerciklerin taşıdığı külahla tamamlanmıştır.
Süslemesi : Mescid harap halde olduğundan
tüm süslemesi hakkında bilgi yoktur. Ancak
mihrapta gördüğümüz sıva üzerine yapılmış
kalemişi süslemeler ve duvarlardaki yazılar bezeme olarak değerlendirilebilecek unsurlardır.
Malzeme ve teknik : Yapının genelinde
kaba yonu moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Mescidin dış cephesinde kuzeybatı köşedeki kitabede yapının H.1253/M.183738 yılında el-Hac Mustafa tarafından inşa ettirilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Mescid, 1837-38 yılında
inşa ettirilmiştir.

Erkilet Arabıdın Mescidi, genel görünüş.

Erkilet Arabıdın Mescidi, genel görünüş.
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Erkilet Arabıdın Mescidi, mihrap.

Erkilet Arabıdın Mescidi, kitabe.
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ESERİN ADI : HACI 			
HASANOĞULLARI
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Molu köyü, Aşağı mahallededir.
Bugünkü durumu : İbadete kapalıdır.
Tarihi : H. 1217/ M. 1814
Plan ve mimari özellikleri : Eğimli bir arazinin düzeltilmesi ile elde edilen düz alana inşa
edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, kaba yonu taştan yapılmış olup
üzeri toprak dam örtülüdür.
Yapının kuzey cephesi sağır tutulmuş olup,
kuzey doğu köşeye yakın yerde küçük bir penceresi bulunmaktadır. Doğu cephesi arazinin
eğimi dolayısıyla toprak seviyesine yakın durumdadır. Güney cephesinde iki pencere açıklığı vardır.
Batı yönde girişi, ve kuzey köşeye yakın
giriş, cephe ortasında iki pencere açıklığı olan
eserin, girişin önünden başlayarak güneybatı
cephesine bağlı olarak yükselen merdiven sahanlığı üzerinde minber minare yer almaktadır.
Harim kısmı ortada iki ahşap direğin taşıdığı
ahşap hatıllarla kapatılmıştır. Kuzey cephe boyunca kadınlar mahfili yerleştirilmiştir. Doğu
duvarında küçük bir niş bulunmaktadır.
Kuzeydeki pencere kadınlar mahfiline açılmaktadır. Batıdaki pencerelerin altı aşağıya

doğru merdiven basamakları şeklinde düzenlenmiştir. Sade tutulan mihrabın iki yanındaki
pencerelerin alt kısmı aşağıya doğru pahlanmıştır.
Kuzey batı köşesine yakın yerdeki, kesme
taştan kare alınlık içerisine alınan yuvarlak kemer açıklığı içerisindeki kapı açıklığı ile camiye girilmektedir.
Minare birbirine kemerlerle bağlı dört sütunce üzerine yükselmektedir. Yapını güneybatı köşesine bitişik olarak caminin minberminaresi inşa edilmiştir. Kesme taş malzeme
ile inşa edilmiş olan minareye 12 basamaklı taş
merdivenle çıkılmaktadır.
Minare dört adet taş sütun üzerinde yükselmektedir. Sütun kaidesi kare formdadır. Sütun
gövdesi silindirik formdadır. Sütun başlıkları
gergi çubuklarıyla birbirine bağlanmaktadır.
Kemer, “S” li kemer formdadır.
Kare forma sahip olan peteğin minare çatısına oturduğu kısımlar ve külahla birleştiği bölüm araları sonradan harçla sıvanmıştır.
Külah konik sekizgen formdadır, küp, alt bilezik, armut, üst bilezik ve bir kısmı kırılarak
tahrip olmuş hilal bölümlerinden oluşmaktadır.
Süslemesi : Yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme ve
moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kapı üzerinde Yer alan mermer
taşta M.1812 tarihi bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Kapı üzerinde Yer alan
mermer taşta M.1812 tarihi bulunmaktadır.
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Hacı Hasanoğulları Camisi, genel görünüş.

Hacı Hasanoğulları Camisi, genel görünüş.
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Hacı Hasanoğulları Camisi, iç mekan.

Hacı Hasanoğulları Camisi, iç mekan.
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Hacı Hasanoğulları Camisi, minber minaresi.
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ESERİN ADI :		KASIMOĞULLARI
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Molu köyü içerisindedir.
Bugünkü durumu : Yıkılmış olan caminin
günümüze sedace taç kapısı ve beden duvarları
gelebilmiştir.
Tarihi : 19. yüzyıl sonları.
Plan ve mimari özellikleri : Taç kapısı ve
beden duvarları mevcut olan cami etrafı sur duvarı ile çevrili ev topluluğunun girişi ile aynı
batı yönde ve bağlantılı olarak yapılmıştır.
Kuzey-güney doğrultusunda iki bölüm halinde yapılan cami, arazinin yapısı dolayısıyla
kuzey tarafta zemin seviyesinde iken güney
yönde yükseltilerek oluşturulan düz alana yapılmıştır.
Batı yöndeki beyaz ve kahverengi taşlarla
sıralı olarak yapılan, etrafı silmelerle hareket-

lendirilen dikdörtgen çerçeve içerisindeki kaş
kemerli kapı açıklığından son cemaat mahalline girilmektedir. Burası doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir mekandır. Güney cephe
ortasında, beyaz tek parça halinde lento ve
söveleri olan pencere açıklığı yer almaktadır.
Taşların dış yüzleri silmelerle çevrelenmiştir.
Pencerenin kuzey yönünde, dikdörtgen çerçeve içerisindeki yuvarlak kemerli kapı açıklığı
ile harime geçilmektedir. Harimin doğu duvarı
üzerinde alt kısmı aşağıya doğru pahlanmış iki
adet kare pencere bulunmaktadır. Harimi sınırlayan güney cephesi tamamen yıkılmıştır.
Kalan izlerden iki bölümün inşasında kaba
yonu taş kullanıldığı görülmektedir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kaba yonu taşlarla
yığma inşaat tarzında yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Caminin, Fettah Kasımoğulları tarafından 19. yüzyıl sonlarında yaptırıldığı ifade edilmiştir1.

Kasımoğulları Camisi, genel görünüş.
Mehmet Erhan, 1943 doğumlu, okur yazar, çiftçi, tarafından hamamın mevcut olmayan bölümleri hakkında bilgi
vermiştir.

1
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Kasımoğulları Camisi, genel görünüş.

Kasımoğulları Camisi, genel görünüş.
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Kasımoğulları Camisi, giriş kapısı.

ESERİN ADI : DELİKLİTAŞ 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tâceddin
ve Deliklitaş mahallelerinin birleştiği Bilgin
Sokak’ta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzeyde üç bölümlü son cemaat yeri ve güneydeki
doğu batı doğrultusunda atılmış üç kemer sırası
ile dört sahna ayrılmıştır. Üzeri kırma çatılı ve
kiremit kaplıdır.
Son cemaat yeri dairesel kesitli taş sütunlara
atılmış yuvarlak kemerlerle biçimlendirilmiştir.
Son cemaat yerinin üzeri güney kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle oluşturulmuş düz
dam şeklinde örtülmüştür. Caminin kuzey duvarında giriş kapısının iki yanındaki pencerelerin yanlarında birer mihrabiye bulunmaktadır.
Mihrabiyeler beş köşeli niş şeklinde düzenlenmiş ve alınlığı altı köşeli yıldızla kenarlarda
selvi kabartmalarıyla süslenmiştir.
Camiye kuzey duvarının ortasına açılmış
basık kemerli kapıdan geçilerek girilmektedir.
Giriş kapısının üzerinde dikdörtgen formlu bir
pencere yer almaktadır. İbadet mekanı kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir plân arz etmektedir. İbadet mekanı doğu-batı doğrultuda
duvarlara atılmış sivri kemerlerle mihraba paralel dört sahın olarak düzenlenmiştir. Üst örtü,
cami beden duvarlarına ve kemer duvarlarına
güney-kuzey doğrultuda yerleştirilmiş ahşap
kirişler üzerine düz toprak damdır. Toprak dam
1971 yılındaki onarımda betonarme olarak yenilenmiş ve kiremitli kırma çatıyla kapatılmıştır. İbadet mekanının kuzeyinde yakın zamanlarda yenilenmiş kadınlar mahfili yapılmıştır.
Cami harimi güney ve kuzey cepheye açılan
ikişer, doğu ve batı cepheye açılan dörder pencere ile aydınlatılmıştır. Pencereler içe doğru
genişleyen mazgal tipte düzenlenmiştir. Caminin minber ve mihrabı mermer malzemeden
yakın tarihlerde yapılmıştır. Caminin tek şere-

(İlhan Özkeçeci’den)

feli, silindirik gövdeli minaresi ise 1971 yılında
yapıya eklenmiştir.
Süslemesi : Yapıda son cemaat yerindeki
mihrabiyelerin altı köşeli yıldız ve selvili kabartmaları dışında süsleme görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda düzgün
kesme ve moloz taş, üst örtüde ahşap kullanılmıştır.
Kitabesi : İnşa kitabesi yoktur.
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Tarihlendirme : Yapının inşa kitabesi olmamasına ve son yıllarda pek çok öğesi yenilenmiş olmasına rağmen 18.yüzyıl içinde yapılmış
olduğu ileri sürülebilir.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 56.

Deliklitaş Cami, genel görünüş.

Deliklitaş Cami, son cemaat mahalli.
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Deliklitaş Cami, harim mekanı.

Deliklitaş Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : ASMALI MESCİD
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam olan
eser ibadete açıktır.
Tarihi :Yapının inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Mescid doğubatı doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir.
Mescit, ortasında doğu-batı doğrultusunda atılan tek kemer açıklığı ile iki bölüme ayrılmıştır.
Mescidin kuzeyindeki de bir avlusu, avlunun kuzeydoğu köşesinde, avlu içinden taş basamaklı merdivenle ulaşılan bir minber minaresi mevcuttur.
Mescide kuzey duvarının doğusuna kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapının üzerinde yatay dikdörtgen bir taş üzerinde Ayet’elKürsi’nin yazılıdır. Ancak bu taşta herhangi bir
tarih ibaresi yoktur. İbadet mekanının doğu ve
batı duvarlarının ortasından çıkıntı yapan ayaklara atılmış sivri kemer ibadet mekanını mihraba paralel iki sahna bölmektedir. Mescidin
üst örtüsü beden ve kemer duvarlarına güneykuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine
düz toprak damdır. Mescidin kuzey cephesinde beton ayaklar üzerine inşa edilmiş kadınlar
mahfili bulunmaktadır. Mescidin güney duvarı
ortasına açılan mihrabı dairsel kesitli bir niş
şeklinde düzenlenmiş olup, istiridye kabuğu biçiminde kavsaraya sahiptir. Mihraba bir tepelik
olarak yerleştirilmiş bir mezartaşı bulunmaktadır. Ancak 14-15.yüzyıl karakteri taşıyan bu
mezar taşının kitabesi yoktur. Minberi olmayan
mescidin güney ve batı duvarlarına iki pencere açılmıştır. Doğu ve kuzey cephede pencere
açıklığı yoktur.
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarında kaba yonu taş, kemerde düzgün kesme
taş, üst örtüde ahşap kirişler kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin ne yapılmış olabileceği hakkında herhangi bir görüş bildirmek
zordur.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.16.

Asmalı Mescit, genel görünüş.

Asmalı Mescit, genel görünüş.
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Asmalı Mescit, kitabe.

Asmalı Mescit, mihrap.
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Asmalı Mescit, mihrap üzerindeki mezartaşı.

Asmalı Mescit, mahfil.
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ESERİN ADI : KONUKBOĞAN 		
			 MESCİDİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tos Mahallesi, Sucu Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kısmen
harap olmakla birlikte, ibadete açıktır.
Tarihi : Caminin ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri :Konukboğan
Mescidi, tek mekanlı, dikdörtgen plânlı bir
yapıdır. İç mekanda herhangi bir bölüntü veya
taşıyıcı unsur yoktur. Yapının minberi olmadığından bir mahalle mescidi olduğu kabul edilebilir.
Mescide kuzey duvarına açılan basık kemerli kapıdan girilmektedir. Kapının bulunduğu kısım bir sundurma ile kapatılmıştır. Giriş
kapısının kemer alınlığında altta selvi, üstte
ise altı köşeli yıldız kabartması yer almaktadır.
Mescidin kuzeyinde girişi dışardan olan bir kadınlar mahfili yer alır. Mihrabı ahşap levhalarla
kaplanmıştır. Mihrabın batısında duvara açılmış ve bugün dolap olarak kullanılan bir niş yer
almaktadır. Bu nişin bir benzeri de kuzey cephenin doğu tarafında bulunmaktadır. Mescidin
doğu duvarı iki, batı duvarı ise bir pencereyle
boşaltılmıştır. Pencereler içe doğru genişleyen
tarzda mazgaldır. Yapının beden duvarlarına
oturan üst örtüsü betonarme olarak yenilenmiştir. Kuzeydoğu köşeden yükselen ve metalden
yapılmış minber minaresi vardır.
Süslemesi : Caminin giriş kapısındaki altı
köşeli yıldız ve selvi kabartmaları dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Köşelerde düzgün
kesme taş, genel duvar malzemesi olarak moloz taş malzeme kullanılmıştır.
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(İlhan Özkeçeci’den)

Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin ne zaman inşa edildiği konusunda görüş belirtmek zordur.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.138-139.

Konukboğan Mescidi, genel görünüş.

Konukboğan Mescidi, giriş kapısı.
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Konukboğan Mescidi, iç mekan.

Konukboğan Mescidi, mahfil
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ESERİN ADI : HASBEKKÜMBET
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Hacı
Saki Mahallesi, Hastane Caddesi üzerinde yer
almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : Eserin inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzey
güney doğrultuda dikdörtgen bir plân arz etmektedir. Caminin etrafı dolduğu için zemin
kotu aşağıda kalmış dolayısıyla ibadet mekanına birkaç basamak inilerek ulaşılmaktadır.
Caminin harimi iki taş sütuna kuzey-güney
doğrultuda atılmış sivri kemerlerle mihraba
dik üç sahna bölünmüştür. Kemerler duvarlardan çıkıntı yapan gömme ayaklara ve ortadaki
sütunlara oturmaktadır. Kemer duvarlarına ve
yapının beden duvarına atılan ahşap kirişli tavan dıştan kiremit çatıyla örtülmüştür. Güney
cephe ortasında bulunan mihrap yarım daire
niş şeklinde tasarlanmış olup, mihrap alınlığının köşelerinde birer rozet kabartması görülmektedir. Kuzey cephede iki ahşap direğin
taşıdığı ahşaptan kadınlar mahfili yer almaktadır. Buraya sağ köşedeki bir merdivenle çıkılır.
Caminin ahşaptan yapılma minberi eski fakat
bir özellik taşımamaktadır. Caminin kuzey ve
batısında ikişer pencere açıklığı bulunmaktadır.
Doğu cephenin güneyine kaydırılmış dikdörtgen formlu bir pencere açıklığı bulunurken,
son onarımlarda bu cephenin kuzeyine kaydırılmış bir kapı açılmıştır. Güney cephenin ise
batı köşesinde bir pencere bulunmaktadır. Tüm
pencereler içeriye doğru genişler tarzda mazgal
biçiminde düzenlenmiştir.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında
kaba yonu moloz taş, kemerde düzgün kesme
taş kullanılmıştır.

(İlhan Özkeçeci’den)

Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin ne zaman yapıldığı
bilinmemektedir. Ne zaman inşa edildiği bilinmeyen fakat 1920 yılında onarılmış olduğu
anlaşılan Hasbek Kümbet Çeşmesine bakılarak
bu caminin en geç 20.yüzyılın başında inşa ettirilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 94.
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Hasbekkümbet Cami, genel görünüş.

Hasbekkümbet Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : SEYİTGAZİ 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül-2006
Yeri : Seyitgazi Mahallesi, Dinçtürk Sokak.
No: 5
Bugünkü durumu : Mescit ibadete açıktır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultusunda, dikdörtgen plânlı küçük bir
mescidtir. Caminin kuzey duvarı, kıbleye paralel olmayıp, yaklaşık bir metre kadar yamulma
görülür. Mescide kuzey yönünde saç ve camla
kapatılmış ayakkabılık bölümüne doğudan girilir. Fakat harime kuzeyden basık kemerli bir
kapıdan girilir.
Harimin üzeri; dört adet yuvarlak gövdeli
sütuna oturan, altı yuvarlak kemer ve onların
üzerine yatay olarak atılmış ahşap kirişlerle
örtülüdür. Kemerler, kıbleye paralel ve iki sıra
olarak düzenlenmiştir. Ortadaki kemer, yandakilerden daha geniştir. Camiin güneyinde ve
kuzeyinde eşit aralıkta ikişer pencere; doğusunda eşit aralıkta olmayan iki pencere ve batı
cephesinde (girişe yakın bir yerde) küçük bir
pencere bulunmaktadır.
Girişin üst kısmına sonradan mahfil yapılmıştır. Buraya cümle kapısının hemen solun
daki basit bir ahşap merdivenle çıkılmaktadır.
Mihrab; yuvarlak kemerli, etrafı silmelerle
pervazlanmış bir niş şeklindedir. Mihrab aynasında kabartma olarak “Küllemâ dehale...”
âyet-i kerîmesi beyaz renkte yağlıboyayla basitçe yazılmıştır.
Sağ köşede yer alan ahşap minber sade bir
işçilik sergiler. Külahı sekizgen piramit olan bu
minberin üstünde güzelliği gözden kaçmayan
zarif, armûdî bir pirinç alemi vardır. İçinde; kenarları oymalı Lafza-i Celâl ve altında müsennâ
(simetrik) olarak da İsm-i Nebî yazılıdır.
Yapının minaresi bulunmamaktadır.
Küçük bir mahalle mescidi şeklindeki yapıdan
ayrı olarak Minare inşa edilmiştir.
Seyitgazi cami minber-minaresi; dört yol
üzerinde,caminin kuzeybatı yönünde taştan
yapılmıştır. Çeşme üzerinde 12 basamaklı taş
merdivenle çıkılan bir minaresi vardır. Minare,

(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Minarede dört adet sekizgen sütun yer almaktadır.
Sütun kaideleri kare olup köşeleri pahlıdır. Sütun başlıkları zarif biçimlerde baklava dilimli
üçgenlerle süslüdür.
Kemerler ince ve sivri Osmanlı kemeri tarzında iken,kemer aynalarında köşelerde birer
selvi motifi dikkati çeker. Sekizgen formunda
peteği bulunmaktadır.
Sekizgen piramit formundaki külah yarısına
kadar kırılmış olduğundan,üzerine galvanizli
sacdan bir kaplama yapılmış ve bir alem takılmıştır.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Çeşmede yer alan 55x42 cm ebatlı mermer
üzerine dört satırlık sülüsle yazılmış kitabesi
şöyledir:
“Damla damla göl olup ab-ı seyah-ı ehl-i
cud
Eyledi icra bu dil cu çeşmeden azb-ı fürat
Yazdı tarihi güher atşana nehr-i su gibi
Sen de iç bu çeşmeden ba afşiyet ab-ı hayat
Sene 1322”
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır. Ancak mescitten ayrı yapılan Minare
Kayseri minarelerinin yanında oldukça farklı
özellikler taşımaktadır.Öncelikle kemer köşeliklerinde kullanılan selvi motiflerine ilk defa
rastlamaktayız.Kemer formu,sütun başlıkları
ve bilhassa peteği ile oldukça abidevi külahı
bize klasik Osmanlı minaresindeki petek ve
külahı andırmaktadır.Bu sebepten dolayı eserin
daha önceki dönemlerde inşa edilmiş belki yeri
değiştirilerek buraya konulmuş olabileceği düşünülebilir.

Seyitgazi Cami, genel görünüş.
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Malzeme ve teknik : Seyit Gazi Mescidi’nin
içi ve dışı sıvalı olmakla birlikte malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme :
Mescid ve Minarenin inşa tarihi belli değildir.Ancak üzerinde bulunduğu çeşmenin kitabesi H.1322/M.1906-1907 tarihlidir.
Yapıda kullanılan malzeme, plan özellikleri
ve yapım tekniğine bakıldığında eserin 19. yüz
yılın sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.175.
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s. 123..
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Seyitgazi Cami, harim.

Seyitgazi Cami, mihrap süslemesi.
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ESERİN ADI :HACI SAKİ 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hacı
Saki Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Yakın zamanda onarılmış olan yapı ibadete kapalıdır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Yaklaşık olarak 8.55x7.20 m. ölçülerinde tek mekanlı bir
mescit olarak inşa edilen yapının batı cephesi
bir evle kapatılmıştır. Mescide doğu cephenin
kuzeyine kaydırılmış düz lentolu bir kapıdan
girilmekteyken, son onarım esnasında kuzey
cephesine de bir kapı açılmıştır. Caminin ibadet
mekanı doğu ve batı duvarların alt seviyesindeki üzengilere atılmış sivri kemerle mihraba
paralel iki sahın olarak düzenlenmiştir. Kuzey
tarafta iki ahşap direğin taşıdığı kadınlar mahfili bulunmaktadır. Yapının üst örtüsü ibadet
mekanını iki sahna bölen kemere ve duvarlara
atılan ahşap kirişlerin taşıdığı düz toprak dam
iken sonraki yıllarda yapılan onarımlarda betonarme dama dönüştürülmüştür. Caminin güney
ve doğu cephelerinde düz lentolu ikişer dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır.
Batı ve kuzey cepheler sağır olarak düzenlenmişken, kuzey cepheye son onarımda bir kapı
açılmıştır. Caminin çatısının kuzeydoğu köşesine son onarım esnasında klâsik ölçülerde bir
minber minare yapılmıştır. Yarım daire niş şeklinde düzenlenmiş mihrabı, sonradan yapılmış
minberi vardır.
Süslemesi : Eserin herhangi bir süslemesi
yoktur.
Malzeme ve teknik : Köşelerde düzgün
kesme, duvar örgüsünde kaba yonu moloz taş
kullanılmıştır.
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapıyı tarihlendirmeye yarayacak herhangi bir tarihsel bilgi, belge veya
kitabe yoktur.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Hacı Saki Cami, genel görünüş.

Hacı Saki Cami, genel görünüş.
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Hacı Saki Cami, giriş kapısı.

Hacı Saki Cami, iç mekan (İlhan Özkeçeci’den).
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ESERİN ADI : HOCA HASAN 		
			 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri merkezinde Hacı Saki Mahallesi, Kamaşak Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : İlk yapım tarihi 12. yüzyıl başları,
yeniden yapımı 1949.
Plan ve mimari özellikleri : taş duvarlı, tek
kubbeli bir yapıdır. İç mekânı (12,90x10.30m.)
ebatlarında bir dikdörtgendir. Kuzey batı köşesinde yine kesme taşlardan yapılmış bir minare
yer alırken, kuzeyi ve doğusunu kemerli, sütunlu bir son cemaat mahalli kapatır.
Camiye kuzeydeki sokaktan girilir, iç mekânı
sekiz adet pencere aydınlatmaktadır. Bunlardan
mihrabın sağ ve solundaki birer pencere ile batıdaki iki pencere (yerden 210cm. yükseklikten
başlamak üzere) aynı boydadırlar. Kuzeyde
giriş kapısının iki yanındaki birer pencere alt
sırada yer alır. Doğudaki iki pencere daha küçüktür. Dikdörtgen plânlı beton tavan üzerine
oturan betonarme kubbenin dışı mozaik kaplıdır. Kubbe kasnağında sekiz adet küçük pencere vardır. Bütün pencerelerin üzeri müdevverdir (yuvarlaktır). Mihrabın dışı silmeli pervazla
çevrilidir. Mihrab nişinin içi yeşil renge boyanmış, üst kısmı yatay çizgili silmelerle garip
bir biçimde işlenmiştir. Dışı gri renkte mermer
taklididir (alçı veya taş üzerine işlenmiş olabilir).Sağ köşedeki minber sade beyaz mermer;
sol köşedeki vaaz kürsüsü ise kırmızı, siyah ve
beyaz mermerden yapılmış, köşeye raptedilmiş
ters koni şeklindedir. Kubbe, camiin tavanına direkt oturduğu için pandantif (köşe üçgeni) yapılmamıştır. Camiin zemini parke dantif
(köşe üçgeni} yapılmamıştır. Camiin zemini
parke olup, yerden ısıtma yapılmaktadır. Camiin içi nakışsızdır, duvarlar; kirli beyaz (açık gri)
renkte badanalıdır. Yerden (150cm.)ye kadar
olan kısımda gri renkte yağlıboya vardır.
Camiin kuzeyine doğru iki kalın beton kolona basan bir mahfel inşa edilmiştir. Bunun altına, sağ tarafa da (iki yıl kadar önce) bir küçük
mahfel (imam odası) yerleştirilmiştir. Yukarıki
mahfele dışarıdan çıkan bir merdivenle geçilir.

(İlhan Özkeçeci’den)

Hemen sağda minarenin kaidesi yer alırken,
kuzey cephede beş kemerli, altı sütunlu son
cemaat mahalli bulunmaktadır. Bunu sağından
yukarı mahfele doğru çıkılmaktadır. Son cemaat mahalli beş kemerle doğuda, bir kemerle devam ederek camiin iki yanını kuşatır. Yuvarlak
gövdeli sütunların başlıkları 7-8 desenleriyle
işlenmiştir. Kemerlerin arası câmekânla kapatılarak tecrid edilmiştir. Son cemaat mahallinin
ahşap bir bölmeyle ayrılmasından ikinci bir kat
elde edilmiştir.
Süslemesi :
Malzeme ve teknik :
Kitabesi : 1- Camiin dışında (son cemaat
mahallinin girişinde) büyük bir mermer kitabe
vardır. Tamamı okunamayan bu levhada camiin
ilk inşaasının H.589 ve ikinci inşaasının H.1369
olduğunu belirten ifadeler yer alır.
2- Bunun tam sırtında (camiin iç kısmında)
(145x51cm.) ebadındaki taş bir levhada sülüs
hatla kabartma olarak yazılmış oniki mısralık
bir şiir yeralmaktadır. Aslında bir tamir kitabesi olduğunu tahmin ettiğim bu levha da iyice
okunamadı.
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3- Bunun da karşısında (ana mekâna girişin
üzerinde) yine taş üstüne kabartma olarak yazılmış (120x65cm.) ebatlı bir kitabe daha vardır ki; burada ta’lik hatla bir Besmele, altında
sülüsle Kelime-i Tevhid yazılıdır. Sağ köşede
“Tarih-i İnşâsı: 589”. sol köşede ise; İkinci
İnşâsı: 1369” yazılıdır.
Tarihlendirme : Hoca Hasan Camisinin kuzeyinde geniş bir alana oturan Hoca Hasan Medresesi bulunmaktadır. Bugüne kadar ön cephesini bazı evlerin kapattığı bu yapı; Kayseri’nin ilk
Selçuklu medresesidir. inşâ tarihi H.589/M.1193
olarak kayıtlara geçen bu medresenin kitabesini Ahmed Nazif Efendi görmüş. Senelerce evvel medresenin önüne bir ev yapılarak, güneye
bakan kapısı kapatılmış ve bu evin sahibi kitabesini de indirerek evinin bir köşesine koymuşken, Ahmed Nazif Efendi tarafından bulunarak
medresenin avlusuna (bugün kü Kayseri Müzesilslâmî mezartaşları ve kitabeleri taş deposuna)
taşınmıştır Üç satırdan ibaret olan mermer kitabenin Türkçesi şöyledir:
“-Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allah’ın şanı ne yücedir ki. 0 dilerse sana bunların hayırlısını yapar- (Kur’an-ı Kerim Furkan
10). Din ve dünyanın nuru Melik Sultanşâh’ın
-Allah mülkünü dâim kılsın- emriyle bu medreseyi, Allah’ın rahmetine muhtaç Ebubekr oğlu
Hasan -Allah onu başarılı kılsın- ve işlediği
günahları bağışlasın 589 (1193) yılında yaptı.
(Bu medrese) ve vakıflarını haksız kullanana
Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti olsun. Allah’ın mescidlerinde o’nun adının
anılmasını engelleyip, o mescidleri yıkmaya
çalışandan daha zâlim kim olabilir.- (Kur’an-ı
Kerim: Bakara 114)” Bu kitabede adı yazılı
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olan Sultanşâh, Anadolu Selçuklularından olup,
551(1156)den 558 [588 olacak] (1192) yılına
kadar hüküm sürmüş. Sultan II. Gıyâseddin Kılıçarslanın oğludur.
Tarihçiler Melik Sultanşâh’ın ağabeyi Sivas
Meliki Kutbeddin ile arasında geçen hadiseleri;
Sultanşâh’ın Kayseri’yi ele geçirmek isteyen
Kutbeddin tarafından öldürülmesi, Kayserililerin buna muhalefet etmesi ve sonra şehri teslim
etmeleri, bunun üzerine Kutbeddin’in Melik
Sultanşâh’ın iyiliksever, çok hayır ve nüfuz sahibi büyük emir Ihtiyâreddin Hasan ı da bir hile
ile öldürüp yola atması ve na’şını köpeklerin
yemesi gibi olayları çeşitli şekillerde anlatır.
Melik Kutbeddin de Kayseri halkının infialine sebep olan bu olay sonucu Hoca Hasan’ın
yaptırdığı medreseye kendi na’şını defneder140
Bazısı da burasını Kutbeddin’in yaptırıp. Hoca
Hasan’ın na’şını defnettiğini söylemektedirler.
İşte; Hoca Hasan Camii bu medrese ile irtibatlı bir eserdir. Herhalde onunla aynı zamanda
yapılmış olmalıdır Tabii ki bugünkü bina, ondan tamamen farklıdır ve 1949 yılında yeniden
yapılmıştır.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
K. Göde,) 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982, s. 30-31.
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri tarihi, Kayseri,
1993, s. 90.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.106.

Hoca Hasan Camisi, genel görünüş.

Hoca Hasan Camisi, iç mekan.
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Hoca Hasan Camisi, mihrap.

Hoca Hasan Camisi, kitabe.
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ESERİN ADI : ÇAKALIZ 			
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Emirağa Mahallesi, Nazımbey caddesinde yeralmaktadır.
Bugünkü durumu : ibadete açıktır.
Tarihi : M.1582 tarihinde inşa ediliştir.1955
yılında yıkılarak yeniden inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kare
planlı kubbe örtülü harim ve üç bölümlü son
cemaat mahallinden oluşmaktadır. Kubbesi betonarme olarak yapılmıştır. Kubbe kasnak üzerine oturmaktadır.
Üst örtü dışarı doğru bir kaç kademeli saçak şeklinde taşar, kare plânlı iç mekânda köşe
trompları yoktur.
Caminin duvarları kesme taşlardan inşâ edilmiştir. Giriş kapısı ve pencereler dışarı doğru
hafif çıkıntılı bir şekilde farklı taşlardan pervazlı olarak yapılmıştır.
Caminin mihrabı gri renkli mermerden geniş
bir şekilde yapılmıştır. Yuvarlak kemerli olan
mihrab nişi; daha önce Otmanoğlu ve Peynirli
camilerinde görüldüğü gibi kare formlu mermer parçacıklarda şekillendirilmiştir. Mihrab
alınlığındaki Kitâbesinde mihrab âyetinin altında {siyah renkle) sağda; 990, solda; 1375 ve
ortada da 1955 tarihi resm-i hattiyle yazılıdır.
Camiin sağ köşesindeki sade işçilikli ahşap
minber de mihrabla aynı tarihlerde yapılmıştır.
Mihrabın iki yanında üstte birer küçük pencere bulunmaktadır. Önceki eserlerde görüldüğü gibi Çakalız camiinde de; altta dikdörtgen
formlu büyük ve üstte yuvarlak kemerli küçük
pencereler yer alır. Bundan hareketle doğu cephesinde üç büyük, üç küçük; batıda iki büyük,
iki küçük; kuzeyde de iki büyük pencere bulunmaktadır. Kubbe kasnağındaki küçük pencereler de sekiz adettir.
Bina içerisinde yuvarlak formlu iki beton
kolona basan betonarme mahfele sağ arkadaki
onbir basamaklı demir bir merdivenle çıkılır.
Camiye sonradan ilave edilen son cemaat mahalli camiden daha dar bir alanda, sekiz
yuvarlak sütun, sekiz sivri kemer şeklinde inşâ

(İlhan Özkeçeci’den)

edilmiştir. Üzeri betonla düz bir şekilde örtülmüştür. Üç tarafı demir doğramalı câmekânla
kapatılırken girişin solundaki bölüm imam
odası olarak düzenlenmiştir.
Camiin kuzeybatı köşesine bitişik olan minare kesme taştan inşâ edilmiştir.
Çakalız cami minber-minaresi; Bugün cami
girişinin sağında kuzeydoğu köşeye yerleştirilmiştir. Minber minare’nin, orijinalinde “camiden kalan avlu duvarı üzerinde, kuzeybatı
köşede, avluya girişin sağında yerden 2,70 m.
yükseklikteki bir kaide üzerinde inşa edildiği”
belirtilmektedir. Minare krem renkli kesme taş
malzemeden inşa edilmiştir.
Altı adet silmeli altıgen minare sütunları
yekpare taştan yapılmıştır. Sütunlar altıgen kare
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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kaideler üzerinde yükselmektedir. Altıgenin
köşeleri kaval silmelerle hareketlendirilmiştir. Sütun başlıkları kıvrımlı-geçmeli motiflerle bezenmiştir. Minarenin kemer düzenlemesi
konikçe silinmiş iki dişli sivri kemer formunda
olup, Hunat ve Gülük minarelerinin kemerleri
ile aynı forma sahiptir. Tavan dışarı doğru çıkıntılı saçak kenarları atlamalı olarak yerleştirilmiş dişlerle tezyin edilmiştir.
Peteği iki parçadan oluşan, oldukça büyük
tek bir parça taştan yapılmıştır. Külahı; altıgen
olup,üç parça taştan oluşmaktadır. Üzerinde
birkaç parça silme vardır.Alttan yukarı doğru
konik biçimde sivrilen külahın birinci taşında,
altı adet ,ikinci taşında üç adet küçük pencere
yer almaktadır.Bunlar kuş evi olup,içteki kubbeli tavanla irtibatlıdırlar.Külahın üst bölümü
kırılmış olarak günümüze ulaşmıştır. Alemi günümüze ulaşmamıştır.

Çakalız Camisi, genel görünüş.
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Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarları
kesme taştan, mihrabı mermerden yapılmıştır.
Kitabesi : Mihrab alınlığındaki kitâbesinde
mihrab âyetinin altında {siyah renkle) sağda;
990, solda; 1375 ve ortada da 1955 tarihi resm-i
hattiyle yazılıdır.
Tarihlendirme : Mihrab alınlığındaki
kitâbesinden 990 tarihi inşa edilen cami 1375
yani 1955 yılında yeniden yaptırılmıştır.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.58.
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.44.

Çakalız Camisi, genel görünüş.

Çakalız Camisi, mihrap ve minber.
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ESERİN ADI : EFENDİ AĞA 		
			CAMİSİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Tavukçu Mahallesi, Kutlu Sokak,
No: 17.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Bilinmiyor. 1947 yılında yenilenmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Giriş kapısı
üzerindeki mermer kitabeden mescidin inşasının Hacı Memis Karagözlü tararından babası
Efendi Ağa adına yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Efendi Ağa Camisi harimi kare forma sahip
olup girişinde camekanla kapatılan son cemaat
mahalli bulnmaktadır.
Camiin kuzeyinde bulunan son cemaat mahalli altı sütun üzerine beş basık kemerle taşıtılmaktadır. Son cemaat mahallinin batısında
abdest mekanı vardır. Görünen üst örtü kiremit
kaplı çatıdır.
Camiin minaresi harimin kuzeybatı köşesindedir ve kesme taş malzemeden yapılmıştır İçeriden çıkılan minare camiin boyutlarına oranla
oldukça büyüktür. Yuvarlak gövdeli minare kareye yakın bir kaide üzerine oturtulmuştur
Efendi Ağa Camii”nin duvarları moloz taş
olduğundan içerisi sıvalıdır.
Mahfil betonarme kirişle taşıtılıp kiriş duvarlara binmiştir. Mahfilin malzemesi betondur. Mahfil ve minarenin çıkışı aynı yerdendir.
Mihrapta taş malzeme kullanılmış ve orijinaldir Minberde ise ahşap malzeme kullanılmış
ve orijinaldir. Doğu, batı, ve kuzeyde ikişer
pencere vardır.
Süslemesi :
Malzeme ve teknik : Kesme taştan yapılmış
olan bu eser mütevazi bir görünüme sahiptir.
Kitabesi : Yapının orijinal kitabesi bulunmamaktadır. Giriş kapısı üzerindeki mermer
kitabeden mescidin inşasının Hacı Memiş Karagözlü tarafından babası Efendi Ağa adına
yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
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(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

Tarihlendirme : Yapıyı tarihlendirmeye yarayacak kitabe ve yazılı belge bulunmamaktadır. Özellikleri itibarıyla XX. Yüzyıl başlarına
tarihlendirilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.58.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Efendi Ağa Cami, genel görünüş.

Efendi Ağa Cami, mihrap.

Efendi Ağa Cami, giriş kapısı.
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Efendi Ağa Cami, iç mekan.

Efendi Ağa Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : AYAKCAKLI 		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Tavukçu mahallesi Bayram sokağı 17
numarada bulunmaktadır
Bugünkü durumu : İbadete kapalıdır.
Tarihi : 1923.
Plan ve mimari özellikleri : Ayakcaklı
Cami olarak anılan küçük bir mahalle mescidi
niteliğindedir. İki katlı bir yapının ikinci katında yer almaktadır. Mescidin zemin kat güney
yönünde fırın ve bitişiğinde bir mahalle çeşmesi bulunmaktadır.
Tavanı içten ahşap kaplı, üst örtüsü ahşap hatıl üzerine toprak kaplı dışardan saç kaplamalı
çatıdır.
Görünen üst örtü betonarmedir. Giriş doğu
yönündeki tek kapıdan yapılmaktadır. Binaya
giriş doğudaki on basamaklı merdiven ve bu
cephedeki kapıdan gerçekleşir. (bu merdiven
sebebiyle “Ayakcaklı” tabir edilmiştir) Bu kapı,
orijinal yapıda, ahşap ve tek kanatlıdır.
Mescidin harim kısmı düzgün olmayan bir
dikdörtgen plandadır.
Güneyinde mihrab üzerinde basık bir pencere, doğuda bir pencere, kuzeyde de iki penceresi vardır. Batısı kapalıdır.
Mihrab beyaz mermerden yapılmıştır, içeriye doğru fazlaca girintili ve yuvarlak kemerlidir. Alnında bozuk bir sülüs yazıyla kabartma
olarak mihrab âyeti vardır.
Mescidin mahfili mevcut değildir.
Camiin sağ köşesindeki küçük minber altı
basamaklıdır ve suntadan basitçe yapılmıştır,
camiin orijinal yapısı ile hiç ilgisi yoktur.
Ayakcaklı Mescidin minaresine harime girişin önündeki merdivenle çıkılmaktadır.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Yapının orijinal yapısı onarımlar sonucu bozulmuş, betonarme bir
yapı görünümü kazanmıştır.
Kitabesi : Orijinal itabesi yoktur.
Mescidin kuzeybatı cephesindeki 10 basamaklı bir merdivenden çıkılan giriş kapısının

(Nazım Şanlı’dan)

(Nazım Şanlı’dan)

hemen üzerinde bulunan mermer üzerine inşa
tarihi 1923 yazılıdır
Tarihlendirme : Sözlü anlatımlarda caminin 20. yy. başlarında (1923 yılında) yapıldığı
belirtilmektedir.
Kaynakça:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri, 1997, s.20.
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
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Ayaklı Cami, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ERKİLET/			
TAŞHAN 			
		 KÖYÜ KÜÇÜK 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Taşhan Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açık olmakla
birlikte cemaat olmadığından kullanılmamaktadır.
Tarihi : 20.yüzyılın başında varlığı bilinen
yapıya 1955 yılında minare eklenmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı, bir kısmı
Yamula Barajı Gölü’nde kalan Taşhan Köyünün güneyinde bulunmakta olup, köyün batısındaki tüflü kayalığa oyularak yapılmıştır. Caminin doğu cephesinde duvar örgü göze çarpar.
Caminin doğusunda sonradan yapılmış avlu
şeklinde bir giriş mekanı vardır. Bu mekandan
camiye girişi sağlayan kapıya geçilmektedir.
Harime girişi sağlayan kapı düz lentoludur.
Cami tüflü kayalığa doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak oyulmuştur. Caminin
üst örtüsü beşik tonoz şeklinde düzenlenmeye
çalışılmıştır. Caminin güney cephesinin ortasında mihrap nişi yer almaktadır. Dikdörtgen
boyutlu ve yarım daire kesitli bu niş, boyanarak
ve taş kabartmalarla süslenmiştir. Mihrap nişini
sınırlayan plastırların yüzeyi kabartma olarak
işlenmiş hasır örgüler ve beş yapraklı rozetlerle bezenmiştir. Mihrap köşeliğinde de çeyrek
daire içine işlenmiş üçlü yapraklı kabartmalar
gözlenir. Mihrap nişi kırmızı boyayla işlenmiş
perde motifiyle bezenmiştir. Mihrap nişinin iki
yanında duvara oyulmuş ikişer niş daha yer
alır. Yuvarlak kemerlerle örtülen bu nişlerin
yüzeyinde kabartma bitkisel bezemeler dikkati çeker. Caminin kuzey duvarında da aynı niş
düzenlemesi görülür. Batı taraftaki minber yekpare kayadan oyularak yapılmıştır. Minberin
yanlarında hasır örgü bezemeler vardır. Minber
kapısının çokgen söveleri tavana kadar yükseltilmiştir. Cami, doğu cephesine açılmış kapı ve
pencereyle aydınlanmaktadır. Caminin üst örtüsünün ortasında yüzeyden biraz çökertilmiş
alan içine ortaya bir kubbe motifi işlenmiştir.

Yanlara da yüzeyden taşkın yarım kubbe biçiminde kabara nitelikli kabartmalar yapılmıştır.
Caminin minaresi Kayseri’de nadir örneği
olan bir düzenlemeye sahiptir. Camiden 4-5 m.
uzağa yapılan minare iki kütle halindedir. Silindirik bir gövde üzerine yapılan köşk minareye
kemerli bir köprüden ulaşılmaktadır. Köprüye
ise taş basamaklı merdivenlerden çıkılmaktadır.
Süslemesi : Yapının iç mekanında kayaya
oyulmuş minber ve mihrabında hasır örgülü ve
rozetli kabartmaların yanı sıra, renkli boyalarla
yapılmış perde motifli süslemeler bulunur.
Malzeme ve teknik : Kayaya oyulan caminin minaresinde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 20.yüzyılın başlarında yapılmış olan caminin minaresi 1955 yılında eklenmiştir.

Taşhan Köyü Küçük Cami, minare.
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Taşhan Köyü Küçük Cami, minare.

Taşhan Köyü Küçük Cami, harim.
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Taşhan Köyü Küçük Cami, iç mekan.

Taşhan Köyü Küçük Cami, minber.

Taşhan Köyü Küçük Cami, mihrap
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ESERİN ADI : KAYSERİ 			
		 NAMAZGAH
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi Seyyyid
Burhanettin mezarlığının doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda ancak kullanılmamaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir..
Plan ve mimari özellikleri : Eğimli bir
arazinin güney yönünden çekilen bir duvarla sınırlandırılıp doldurulmasıyla elde edilen
düz alana yerleştirilmiştir. Namazgah alanının
güney yönü ortasına denk gelen kısma mihrab
yerleştirilmiştir.

Kayseri Namazgah, genel görünüş.
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Sonradan yenilendiği anlaşılan Namazgahın
mihrabı yaklaşık kare biçimlidir. Kesme taş
malzemeden inşa edilmiştir. Dıştan içe doğru
kademeli dört sıra sade bordür mihrabı çerçevelemektedir. Yarım darie formlu mihrab nişinin alınlığı dört sıra halinde mukarnas kavsarası ile doldurulmuştur.
Süslemesi : Eserde basit silmelerin dışında
süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Mihrabın tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Namazgahın tarihi hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır. Seyit
Burhaneddin mezarlığı kenarında bulunması
dolayısıyla cenaze namazlarının kılınması için,
yapıldığı ve kullanıldığı ifade edilmektedir.

Kayseri Namazgah, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 NAMAZGAH
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Tavlusun köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda ancak kullanılmamaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Eğimli bir
arazinin güney yönünden çekilen bir duvarla
sınırlandırılıp doldurulmasıyla elde edilen düz
alana yerleştirilmiştir. Ayrıca Namazgah olarak
ayrılan, doğu-batı doğrultusundaki dikdörtgen
bölümün etrafı duvarla sınırlandırılmıştır. Namazgah alanının güney doğu köşesine köşk minare yerleştirilmiştir.
Namazgahın minber-minaresi; yerden kareye yakın ölçülerde bir kaideye sahiptir. Kesme
taş malzemeden inşa edilmiştir. Minare dört
adet sütun üzerinde inşa edilmiştir.
Sütun kaideleri kare şeklindedir. Sütun başlığı oldukça sadedir. Yekpare taş olan sütunlarda
ın başlık bölümleri üzerine kemer, onun üzerine de dışarı doğru çıkıntı yapan içi kubbeli çatı

Tavlusun Namazgahı, genel görünüş.
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oturtulmuştur. Altıgen bir peteğe sahiptir. Minare altıgen piramidal bir külaha sahiptir.Konik
olarak yükselen külahın üst kısmı eksiktir.
Süslemesi : Eserde basit silmelerin dışında
süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik: Köşk minarenin tamamında düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme: Namazgahın tarihi hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır. Camilerin
yetersiz kaldığı zamanlarda ve cenaze namazlarının kılınması için, köy nüfusunun kalabalık
olduğu dönemlerde yapıldığı ve kullanıldığı
ifade edilmektedir.

Tavlusun Namazgahı, minber minareden görünüş.
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ESERİN ADI : HOCA HASAN 		
		 MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Hacı Saki Mahallesindedir. (Düvenönü, Hoca
Hasan Mahallesi olarak da geçmektedir.)
Bugünkü durumu : Harabe haldedir.
Tarihi : H. 589/ M. 1193
Plan ve mimari özellikleri : Büyük bir
kısmı yok olmuş olan yapının orijinal durumu
yapılacak olan bir sondaj çalışması neticesinde
mümkün olabilecektir.
Mevcut kalıntılar dikkate alındığında; muhtemelen kuzey-güney istikametinde uzanan
dikdörtgen şeklinde bir medrese olarak düşünülmektedir.
Harap vaziyette olan medrese; avluya paralel uzanan beşik tonoz örtülü, dikdörtgen bir
mekan, kapısı sol yana kaçmış vaziyette yer almaktadır.
Günümüzde harap vaziyette de olsa, ayakta
kalabilen medrese hücrelerinin bazıları kuzeygüney, bazıları doğu-batı istikametinde sivri
beşik tonozlarla örtülü olduğu görülmektedir.
Medresenin yanında günümüze gelemeyen bir
türbesinin olduğu, medresenin yanı sıra vakfın bir
cami (cami 1953 yılında yenilenmiştir) imaret ve
han’a sahip olduğu belirtilmektedir. Bu gün han
ve imaretin yerleri bile belli değildir.
Hoca Hasan Medresesi 1326 yılında harap
bir vaziyette iken, bazı kısımları tamir edilerek
tekrar işler hale getirilmiş, yeni öğrenciler yerleştirilmiştir.
Süslemesi : Mevcut kalıntılarda süs unsuru
görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
kesme taşların yanı sıra moloz ve kaba taşlar
görülmektedir.
Kitabesi : Yapının güneye bakan kapısı
üzerinde olan kitabesinin müzeye nakledildiği
belirtilmektedir. İki metre uzunluğundaki mermer kitabede “Rahman ve Rahim olan Allah’ın
adıyla, sana bu hayrı yaptırmayı isteyeni mübarek kılsın. Din ve dünyanın nuru Melik
Sultan Şah’ın emriyle. Allah onun mülkünü
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ebedi kılsın. Kul, Allah’ın rahmetine muhtaç,
Ebubekir’in oğlu Hasan, bu medreseyi bina eyledi. Allah onu muvaffak kılsın ve onun günahını burada tasarrufta bulunanlar üzerine yazmasın. Allah’ın, Meleklerin ve bütün insanların
laneti bu medresenin vakfını haksız yere kullananlar üzerine olsun”, “Allah’ın mescidleri
içinde Allah’ın isminin anılmasını zikretmekten ve onun harabiyeti içinde çalışmaktan men
eden kişiden daha zalim kimdir”, Bu (medrese),
589/1193 (senesinde yapılmıştır) yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabede adı geçen Sultan Şah, 1156-1192 yılları arasında hüküm süren Sultan II. İzzeddin Kılıçarslan’ın oğludur.
Bu sultan 1162 yılında Kayseri’yi Danişmendlilerden almıştır. Sağlığında memleketi çocukları arasında paylaştırmış, Kayseri bunlardan
Rükneddin Mahmud’a nasip olmuşutr. İşte
Rükneddin Mahmud’un veziri bu medreseyi
yaptıran Hoca Hasan’dır. Her ikisi de Sivas
Emiri Kutbeddin’in gazabına uğrayarak öldürülmüştür. Daha sonra vezirin cesedi medresenin avlusuna defnedilmiştir.
Kitabesine göre, H. 589/ M. 1193 tarihli ve
Kayseri emiri Rükneddin Mahmud’n veziri
Hoca Hasan bu medreseyi yaptırmıştır.
Yapı Kayseri’nin bilinen ilk medresesidir.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,

Kayseri, 1987.
Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.

Metin Sözen, Anadolu Medreseleri II, İstanbul, 1970.
Kuru, Çakmakoğlu, Alev, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997.

Hoca Hasan Medresesi kalıntılarından genel görünüş.

Hoca Hasan Medresesi, mekanlarından görünüş.
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ESERİN ADI : GÜLÜK 			
		 MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri merkez, Melikgazi İlçesi,
Kölük Mahallesindedir.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır.
Tarihi : XII. Yüzyılın ilk yarısı.
Plan ve mimari özellikleri : Düzgün olmayan dikdörtgen şeklindeki yapı, doğu bölümündeki cami ile bir bütünlük arz eder. Bu yapı
hemen kuzeyinde yer alan ve Kölük Şemseddin
tarafından yaptırılan hamam ile birlikte bir külliye teşkil eder.
Cami ve medresenin taç kapıları birbirinden
ayrı olarak kuzey cephesinde yapılmıştır. Cami
ve medresenin girişleri her ne kadar ayrı ise de
içeride harim ile medresenin avlusunu birbirine
bağlayan geniş bir açıklık bulunmaktadır.
Yapının orijinal planı hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Medresenin camiye
sonradan eklendiği ifade edilmektedir. Güney
duvarının doğu kısmındaki eğimi, duvar dışında yapılan hafriyatta temelde kot bakımından
farklılıklar olduğu, duvarın doğu köşesine yakın kısmının temelinin daha yukarıda başladığı, doğu duvarı ile kuzey duvarın cami kapısına
kadar kısmının malzeme ve işçilik yönünden
benzerliği ve diğer duvarların farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir. Bütün bunlardan hareketle caminin doğu tarafına bir ilave yapıldığı
düşünülmektedir. Bu ilaveye köşe kapısı ve
kıble duvarına paralel sahınlar dahil olmaktadır. Caminin beden duvarları orijinal olmasına
karşın medresenin kuzey duvarı yenilenmiştir.
Cami hariminin batısında ve camiyle homojen olarak yapılan medrese, alan olarak harime
göre daha küçük bir alanda inşa edilmiştir. Açık
avlulu, iki katlı, bir eyvanlı ve iki taraftan revaklarla çevrilidir. Kuzeyde giriş bölümü, güneyde ana eyvan, batıda öğrenci hücreleri bulunmaktadır. Doğuda ise cami harimine açılan
üç kemerli açıklık yer almaktadır.
Doğu tarafındaki basit profilli üç kemerle
camiye açılan medreseye ayrıca kuzey duvarındaki bir taçkapıdan da girilmektedir. Yol kotundan aşağıda kalan taç kapıya üç basamakla
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(Oktay Aslanapa’dan)

(Oktay Aslanapa’dan)

inilmekte, yine üç basamakla tekne tonoz örtülü medresenin giriş mekanına geçilmektedir.
Üstü sıvalı olan bu bölümün sol yan duvarında
pencere gibi görünen dikdörtgen şeklinde bir
açıklık bulunmaktadır. Sağ yandan ise onbir
basamaklı bir merdivenle medresenin üst katına çıkılmaktadır.
Bu mekan güneyde basit profilli sivri kemerlerle avluya açılmaktadır. Uzunlamasına dikdörtgen şeklindeki avluyu batıda, kare kesitli
üç ayak üzerine basit profilli sivri kemerlerle

oturan bir revak sınırlamaktadır. Revaktan üstü
kapalı avluya bir basamakla inilmektedir.
Avlunun güneyinde medresenin iki kat yüksekliğindeki tek eyvanı yer almaktadır. Eyvanın güney duvarında bu pencerenin altında sivri
kemerli alınlık şeklinde bir nişi vardır. Eyvanın
batı duvarındaki dikdörtgen pencere ile doğu
duvarındaki yan yana iki kapı, demir parmaklıklarla kapatılmıştır.
Medrese eyvanının batısında büyük bir oda
bulunmaktadır. Batıdaki revağa düzgün olmayan dikdörtgen şeklinde beş hücre açılmaktadır. Bu hücrelerin batıdan itibaren birincisinin
kapısının üzerinde ve batı duvarında birer mazgal penceresi vardır. İkinci hücrenin mazgal
penceresi örülmüştür. Üçüncü hücrenin durumu da aynıdır. Dördüncü hücrenin kapısı üzerinde pencere mevcut değildir. Beşince hücre
de penceresizdir.
Medresenin ikinci katına giriş mekanının
sağında yer alan merdivenle çıkılmaktadır. Giriş mekanının üst katı güneye sivri bir kemerle
bakmaktadır. Batıda merdivenin açıldığı dar revak, üç ayak üstüne oturan sivri basık kemerlere sahiptir. Revağın güneyinde sekiz basamaklı
bir merdivenle dama çıkılan kısma geçilmektedir. Üst katta da revaklı dikdörtgen şeklinde beş
hücre bulunmaktadır. Beşik tonozla örtülü olan
bu mekanlardan güneyden itibaren birincisinin
tavanı ahşap kirişlemelidir. Bu mekanın kuzey
duvarının kapıya yakın kısmında kaş kemerli
dikdörtgen şeklinde bir niş vardır. İkinci hücre
aynı şekildedir. Yalnız kuzey duvarında iki katlı
basık kemerli dikdörtgen bir niş görülmektedir.
Üçüncü ve dördüncü hücreler de birbirine benzemektedir. Beşinci hücre diğerlerinden daha
geniş tutulmuştur.
Süslemesi : Medrese birimlerinde herhangi
bir süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Kölük cami ve medresesinde farklı onarım yıllarına ait farklı malzemeler dikkati çekmektedir. Dış duvarlarında
kesme taş kullanılmışsa da yer yer eğrilikler
ve kaba bir işçilik kendini göstermektedir. Batı
duvarında yer alan pencerelerin etrafındaki
moloz taşlar hemen bütün cephelerde dikkati
çeken gelişigüzel yerleştirilmiş kesme taşlar
ve moloz taşlar arasında kendini gösteren kalın

harçlar özensiz bir işçiliğin göstergesidir.
İç kısmında duvarlar kemer üzengileri hizasına kadar sıvalı ve badanalıdır. Bunların altında genelde yeni kesme taş kullanılmışsa da
medrese eyvanının duvarları moloz taştan meydana gelmiştir.
Kitabesi : Kitabelerin en eskisi kuzey-doğu
taç kapısının üzerinde yer almaktadır. Dikdörtgen şeklindeki taş kitabe Selçuklu sülüsü ile üç
satır halinde kabartma yazı şeklindedir. Kitabede “bu binayı Keyhüsrev’in oğlu, dünya ve dinin şerefi, fetihler sahibi, mü’minlerin emirinin
ortağı, büyük sultan Keykavus’un hakimiyeti
zamanında Allah’ın en zayıf kulu, iffetli kadın,
Yağıbasanoğlu Mahmud’un kızı Atsız Elti Hatun (1210-11) yılında onartmıştır” yazılıdır.
Caminin kuzey kapısının üzerinde sivri kemerli bir niş içerisinde iri rozetin üstünde taş
üzerine kabartma olarak üç satır halinde yazılı
dikdörtgen şeklinde bir kitabe bulunmaktadır.
1325 Rumi tarihini taşıyan ve bir tamiri gösteren kitabede; “Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın
adıyla, Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve
ahiret gününe inananlar ve namazını kılanlar
imar ederler. Sene 1325” yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabelerden; yapının
1210-11 yılında tamir edildiği, H. 735/ M.
1335 yılında Vakfiyesine göre Kölük Şemseddin tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.
Yapıda onarımın boyutları ve hangi elemanların onarıldığı konusunda kesin bir şeyler söylemek mümkün olamamaktadır. Örtü sistemi,
kemerleri, duvarların büyük bir kısmının tahrip
olduğu düşünülmektedir. Kayseri’deki benzer
örnekler ve kitabelerden çıkarılan sonuca göre
yapının XII. Yüz yıl ilk yarısında yapıldığı söylenebilir.
Kaynakça :
Erol Yurdakul, “Kayseri Kölük Camii ve
Medresesinde Yapılan Hafriyat ve Araştırma
Sonuçları İle İlgili Yeni Görüşler”, Rölöve ve
Restorasyon Dergisi, Sayı: 1/1, Ankara, 1974.
Erol Yurdakul, Kayseri-Külük Camii ve
Medresesi, Ankara 1996.
Hüseyin Rahmi Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir, 1982.
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Halit Erkileklioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri, 1993.
Ömür Bakırer, 13. 14. Yüz yıl Anadolu
Türk Mihrabları, Ankara, 1976.
Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1972.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren
: Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı
Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1998.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.

Gülük Cami ve Medresesi, genel görünüş.
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Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri, Cilt
: I, Ankara, 1969.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Ankara,
1972.
Doğan Kuban, Anadolu Türk Mimarisinin
Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1968.
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine göre Kayseri Vakıfları, Kayseri,
1992.
K. Otto Dorn, Turkische Keramik, Ankara,
1957.
Türkmen, Kerim, Selçuklu Döneminde
Kayseri’nin İmar Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Hanımlar, II. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998),
(Haz. A. Aktan-A. Öztürk) Kayseri, 1998.
Çayırdağ, M., Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Devrine Ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları”, Tarih Dergisi, S: XXXIV, İstanbul,
1984.

Gülük Cami ve Medresesi, revalıkları.

Gülük Cami ve Medresesi, revalıkları.
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Gülük Medresesi, üst kata çıkış merdivenleri.

Gülük Medresesi, üst kat revağı.
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Gülük Medresesi, öğrenci odası.

ESERİN ADI : ÇİFTE MEDRESE
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Yenice Hacı İkiz (İsmail) Mahallesindedir. Çifte Medrese bugün Mimar Sinan Parkı
içindedir.
Bugünkü durumu : Çifte Medrese Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmakta olup içerisindeki mekanlar bu amaca uygun olarak düzenlenmiştir. Bilinen restorasyon çalışmalarına
bakıldığında; yapının 1889 yılında, tamir geçirdiği ve aynı tarihte iki müderris atandığını
kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1957 yılında restorasyonuna program çerçevesinde başlandığı ve 1969 yılına kadar devam ettiği , ayrıca 1982 yılında küçük ölçekli
bir restorasyon çalışması yapıldığı bilinmektedir.
Tarihi : Kitabesine göre, H. 602 / M. 1205.
Plan ve mimari özellikleri : Çifte Medrese olarak da anılan yapı birbirine bitişik, açık
avlulu iki yapıdan teşekkül eder. Medrese ve
Şifahane, dikdörtgen şeklinde yan yana iki ayrı
bina olarak düzenlenmiştir. Batıdaki bina bir şifahane, doğudaki tıp medresesidir. Güney cephesi üzerinde iki mekanın ayrı taçkapıları olan
yapılar birbirine yapı içerisinden, kuzey yönde
bulunan dar bir geçitle bağlanmaktadır.
Gerek şifahane gerekse medrese bir açık
avlu etrafında tertiplenen dört eyvanlı şemaya
uygun olarak inşa edilmiştir.
Şifahane, dış ölçüleri 41x32.50 m. olan dikdörtgen biçiminde bir yapıdır. Medresenin derinliği şifahaneninkine yaklaşıktır. Ancak eni
daha dar olup 27.50 metredir.
Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen
planlı yapının güney cephesinin doğu köşesine
yakın yerde taçkapı (medresenin giriş kapısı)
yer almaktadır. Kapı açıklığından geçilince girişin iki yanında birer oda bulunmaktadır. Bu
geçiş kısmından dikdörtgen şeklinde, ortası
havuzlu olan avluya geçilmektedir. Avlu dört
yandan revaklarla çevrilidir.Cephe ortalarında
birer eyvan bulunmaktadır.
Medresenin güney tarafında ana eyvan aksından biraz doğuya kaymış vaziyette bir eyvan

(Mahmut Akok’tan)

yer almaktadır. Bu eyvanın doğusunda iki bölümlü dikdörtgen planlı mekan bulunmaktadır.
Medresenin doğu kanadının ortasında yine
bir eyvan ve bu eyvanın güneyinde iki mekan
vardır. Eyvanın kuzeyindeki mekan Gevher
Nesibe Hatun’un kümbeti olarak değerlendirilmiştir. Kümbet; iki katlı, sekizgen planlı, piramidal külah ile örtülüdür. Sekizgen piramidal
külahın hem iç hm dış örtüde kullanıldığı ilk
örnek olması bakımından önemlidir.
Kuzey cephe ortasındaki ana eyvana iki baKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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samaklı merdivenle çıkılmaktadır. Ana eyvanın
sağındaki dikdörtgen şeklindeki büyük mekan
kışlık dershanedir.
Batı cephesinde, ortada bir eyvan ve bunun
iki yanında birer hücre yer almaktadır. Bu mekanlardan kuzeydekinin bitişiğindeki eğimli
dar bir koridorla medrese şifahaneye bağlanmaktadır.
Medresenin batı cephesine bitişik olarak yapılan şifahane güney cephede medreseden 0.75
m. kadar ileri taşmaktadır. Şifahanenin taçkapısı güney cephenin batı ucuna kaymış durumdadır.
Şifahane bölümü de ortada açık avlusu ve
havuzu olan, dört eyvanlı, tek katlı plan düzenlemesine sahiptir.
Şifahaneye giriş mekanının doğu tarafına bitişik dikdörtgen şeklinde bir oda ve bitişiğinde,
kuzeydeki ana eyvanın karşısına gelecek şekilde küçük bir eyvan yer almaktadır. Eyvanın doğusunda ise iki mekan daha bulunmaktadır.
Şifahanenin güney-doğu köşesinde bulunan
dikdörtgen mekan avlunun doğu revağına açılmaktadır. Şifahanenin doğu kanadının ortasında eyvan ve bu eyvanın her iki yanında dikdörtgen şeklinde ikişer hücre bulunmaktadır. Doğu
cephe ile kuzey cephenin arasında medreseye
geçişi sağlayan koridor vardır.
Kuzey cephede ana eyvan ve bunun doğu
yönünde, revaka açılan kapıyla girilen, birbirine bağlı iki odadan oluşan bölüm yer almaktadır. Eyvanın batı yönünde revaka açılan kapıyla
geçilen, uzunlamasına dikdörtgen mekan ve bu
mekana batı yönden açılan üç küçük oda bulunmaktadır.
Batı cephe ortasında eyvan yeralmaktadır.
Eyvanın kuzey yönünde dikdörtgen şeklinde iki
mekan, güneyinde küçük bir hücre bulunmaktadır. Bu küçük mekanın güneyinde, doğu-batı
doğrultusunda bir koridora geçilmektedir. Koridora güney yönden büyük bir oda açılmaktadır.
Koridorun batı mihverindeki kapı açıklığı ile akıl
hastanesi olarak belirtilen bölüme geçilmektedir.
Kapı açıklığı ile geçilen bu bölüm; kuzey-güney
doğrultusunda uzanan bir koridor ve koridorun
iki yanına düzenlenen dokuzar küçük hücre vardır. Hücrelerden güney batı köşede bulunandan
hamam kısmına geçilmektedir.
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Kısaca Medrese ve Şifahane yukarıda belirtilen mekanlardan oluşmaktadır.
Birbirinden ayrı İki bölüm halinde düşünülen yapıda, bölümlerin girişi, batı cepheye yakın
yapılmıştır. İki bölümde plan olarak birbirine
benzemekte, yapıları ayıran ortak duvar bulunmaktadır. İki bölüm arasında dilatasyon bulunmamaktadır. Ayrıca her iki yapının kuzeydeki
koridorla birbirine bağlantısı orijinaldir. Bu
hususlar dikkate alındığında bu yapıların iki
bölüm halinde birlikte düşünülüp planlanarak
inşa edildiklerini göstermektedir.
Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye
Medresesi Tıp eğitiminin ve uygulamasının bir
arada yapıldığı, eğitim ve araştırma hastanesi
şeklinde düşünülerek gerçekleştirildiği bir örnektir. Dört eyvanlı plan şeması iki bölümde de
uygulanan, günümüze gelen Anadolu’daki tek
yapı örneğidir.
Süslemesi : Medrese ve şifahanenin süslemesinin şifahanenin taç kapısında yoğunlaştığı
görülmektedir. Taş üzerine alçak kabartma tekniği ile çeşitli motiflerin bezendiği kapıda; geometrik; (taç kapıyı yanlarda ve üstte çevreleyen
geniş bordürde, sekiz kollu yıldızların birbirine
üst üste bağlanarak ilerlediği, şifahane kavsarasında geometrik örgü şeklinde, kemer köşeliklerinde, kavsaranın ve mukarnaslı tablaların ön
yüzlerindeki rozetlerde yıldız ve örgü motifleri şeklinde) Geometrik ve Bitkisel motifler bir
arada, Hayvan figürleri (Kitabenin üstündeki
madalyonların arasında izleri belli olan bir başka madalyonda, daha önceden varlığı bilinen
birbirine sarılmış olan iki yılandan sadece birinin gövde parçası kalmıştır. Kapı nişinin sağ
iç kısmında yer alan bir aslan kabartmasının II
Kılıçaslan’ı temsil ettiği düşünülmektedir. Sol
tarafta bugün yok olduğu farzedilen boğa kabartması yapıyı süsleyen motiflerdir.
Süsleme bakımından sade olan yapının iç
kısmında bezemeler; genelde çiçek şeklinde rozetler veya istiridye kabuğu biçimli kavsaralar
halinde kapılarda toplanmıştır.
Malzeme ve teknik : Medrese yapılan restorasyonlarda oldukça değişikliğe uğramıştır. Bu
günkü haliyle bütünüyle kesme taştan bir yapı
kompleksi halindedir. Şifahanenin beyaz mermer kitabesi dışında, yine taç kapı kavsarasının

üstünde mermer görülmektedir. Medrese ve şifahanenin ön yüzünde işçilik daha düzgündür,
derz araları incedir. Yapının diğer duvarlarında derz aralarında yer yer harç tabakaları kalın
şeritler halinde taş yüzeylerini kaplamaktadır.
Medrese ve şifahanenin zemini taştır. Sadece
şifahane girişinin solundaki odanın zemini günümüzde parke olarak döşenmiştir.
Kitabe ve Tarihi Kayıtları: Şifahanenin
taçkapısı üzerinde yer alan beyaz mermerden
dikdörtgen şeklindeki kitabesi; “Kılıçarslan
oğlu, dinin ve dünyanın koruyucusu, büyük
Sultan Keyhüsrev zamanında –zamanı daim olsun- Kılıçarslan’ın kızı, din ve dünyanın ismeti Melike Gevher Nesibe’nin –Allah sizin için
onu razı kılsın- vasiyeti olarak H. 602 / M. 1205
yılında bu hastanenin inşasına ittifak etti (inşa
ettirdi) olarak okunmuştur. Mevcut kitabeden
Sultan II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe
Hatun’un vasiyeti üzerine kardeşi Gıyaseddin
Keyhüsrev’in ikinci saltanatı (1205-1211) zamanında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Medrese
üzerinde kitabe bulunmamaktadır
Darüşşifanın vakfiyesi ele geçmemişitr. Ancak 1500 ve 1584 yıllarında tanzim edilen Kayseri Tahrir ve Evkaf defterlerinde Darüşşifa ve
Gıyasiye Medresesinin Vakıfları ve görevlileri
yazılıdır.
Bu yapı için kitabesi dışında en önemli yazılı kayıt Anadolu Selçuklu devri hekimlerinden Zeki oğlu, Ebubekir Sadr-i Konevi’nin şiir
ve mektuplarından meydana gelen Ravzatü-lKütab Hadikatü’l-Elbab isimli eseridir.
Tarihlendirme : Banisi olarak, Sultan I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatında
kız kardeşi, Kılıçarslan’ın kızı Melike Gevher
Nesibe’nin vasiyeti üzerine Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır.
Kaynakça:
Cantay, Gönül, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi
Yayını, Ankara, 1992.
Terzioğlu, A., “Selçuklu Hastahaneleri ve
Avrupa Kültürüne Tesirleri”, Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972.

Tuncer, Orhan Cezmi, Anadolu Kümbetleri, C. I., Güven Matbaası, Ankara, 1986.
Ünver, A. Süheyl, “Anadolu Selçuklularında Sağlık Hizmetleri”, Malazgirt Armağanı,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972.
Akok, Mahmut, Kayseri’de Gevher Nesibe
Darüşşifası ve Sahabiye Medresesi Rölöve ve
Mimarisi, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII/1,
Ankara,, 1968.
İnan, A., Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyesi
(H. 602-M.1206), Ankara, 1969.
Türkmen, Kerim, Selçuklu Döneminde
Kayseri’nin İmar Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Hanımlar, II. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998),
(Haz. A. Aktan-A. Öztürk) Kayseri, 1998.
Çayırdağ, M., Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.
Yinanç, R., “Kayseri ve Sivas Darüşşifalarının Vakıfları”, Belleten, V., XLVIII, Sayı :
189-190, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1984.
Çakmakoğlu, Alev, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997.
Gürkan, K.İ. “Selçuklu Hastahaneleri”, Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972.
Önkal, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982.
Gabriel, Albert, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Ankara,
1972.
Sözen, Metin , Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
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Çifte Medrese, genel görünüş.

Çifte Medrese, güney cephe görünüş.
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Çifte Medrese, medrese taçkapısı.

Çifte Medrese, medrese şifahane taçkapısı.

Çifte Medrese, medrese şifahane taçkapısında kitabe.
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Çifte Medrese, medrese giriş eyvanı.

Çifte Medrese, medrese eyvanı.
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Çifte Medrese, medrese eyvanı.

Çifte Medrese, bimarhane koğuşu.

Çifte Medrese, şifahane avlusundan görünüş.
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ESERİN ADI : HUNAT 			
		 MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Haziran 2006
Yeri : Kayseri merkez, Surun dışında, İç
Kalenin doğusundadır. Hunad külliyesinin elemanlarından biri olup, caminin kuzeyindedir.
Bugünkü durumu : Hediyelik eşyaların satıldığı bir çarşı olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1235 yılı civarı.
Plan ve mimari özellikleri : Hunad camisine kuzey-batıdan bitişik olarak yer almaktadır.
Duvarları dıştan silindirik ve kare şeklinde payanda kulelerle desteklenen medrese, doğu-batı
doğrultusunda dikdörtgen bir alanı kaplamaktadır. Revaklı, ortasında dikdörtgen havuzu olan
açık avlulu, iki eyvanlı medrese tek katlıdır.
Medresenin güney cephesinin üçte birlik
kısmı caminin beden duvarlarını oluşturmaktadır. Cami beden duvarı ile arasında bir dilatasyon vardır. Bu cephede kümbet yer almaktadır.
Medresenin doğu cephesi ortasında içeride
ana eyvanın merkezine yerleştirilen dikdörtgen
bir pencere, Cami duvarına bitişik olan bölümde pencere vardır
Medresenin en masif yüzeyi kuzey cephesidir. Cephe doğu ve batı köşelerinde bulunan
birer kule ve cephe ortasında birbiriyle eşit
uzaklıkta yerleştirilmiş yarım daire formlu iki
köşe kulesi ile hareketlendirilmiştir.
Üst örtü, düz toprak damlı iken, onarımlar
sonrasında taş malzeme ile beton derzli olarak
yapılmıştır. Kot seviyesinin yükselmesi ile çörtenler alt seviyede kalmıştır.
1.15 metre kalınlığındaki kesme taş kaplamalı duvarları üstte düz bir korniş sınırlamaktadır.
Medreseye, batı cephesinin ortasında yer
alan dışa taşkın abidevi bir taç kapıdan girilmektedir. Özellikle üst kısımları yenilenen kapıyı yanlarda gövdeleri harap vaziyette, bezemeli
sütunceler sınırlamaktadır. Düz bir şeritten sonra, yer yer kesintiye uğrasa da kademeli olarak
biri dar diğeri geniş iki bordür yer almaktadır.
Bu bordürleri öncekileri gibi tezyin edilmiş iç
bükey bir üçüncü bordür takib etmektedir. Kapının yedi sıra mukarnaslı kavsarası vardır. Taç
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kapının kademeli olarak birbirini takib eden
yüzeyleri bezemeli iki teğet kemeri dışta kalan
izlerden anlaşıldığına göre alta kadar bordür
halinde uzamaktaydı. İçteki kemer ise kapı nişinin yanlarındaki alt kısımları adeta yok olmuş
sütuncelere oturmaktadır. Kemer köşeliklerinde izleri kalmış olan birer rozet yer almaktadır.
Kavsarayı ve kapı nişinin yan yüzlerini dolaşan
bir bordürden sonra geçmeli taşlardan meydana
gelen basık kemer alt kısımda bezenmiştir. Bu
bezemeler Hunad Camisinin batı taç kapısında
olduğu gibi zencirek motifli kabartmalara sahib
olan tablalara oturmaktadır.
Kapı nişinin yan yüzlerinde üstte tezyin
edilmiş dikdörtgen şeklinde birer pano yer almaktadır. Bu panolardan soldaki yok olmuştur.
Yine sağdaki daha sağlam durumda bir kaval
silme ile sınırlandırılan mihrabiyenin kavsarası

ve nişi üç dilimlidir. Mihrabiyelerin oturduğu
sekilerin iç yüzeyinde başlayan örgülü bordür,
ön yüzü aşarak, kapının yanlarında devam etmektedir.
Giriş eyvanının iki yanında bitişik vaziyette kare odalar bulunmaktadır. Giriş mekanının
sağında yer alan bir kapıyla ilk mekana geçilmektedir. Güney duvarında dikdörtgen bir nişe
sahip olan bu mekanın avluya bakan kapısı
sonradan açılmıştır. Yine aynı mekanın yanındaki sivri kemerli bir başka kapıdan onaltı basamaklı merdivenle dama çıkılmaktadır. Burasının da yanında dikdörtgen şeklinde diğerine
göre geniş bir mekan vardır.
Giriş mekanının sol yanında yer alan mekanlar merdiven hariç diğerleri gibi düzenlenmiştir.
Medresenin yan kanatlarında dikdörtgen
şeklinde sekizer olmak üzere toplam onaltı
hücre bulunmaktadır. Hücrelerin girişleri genellikle revağa açılan cephenin doğu köşesinde
yer alır. Hücrelerin içerisinde değişik konum ve
ölçülerde nişler yer almaktadır.
Avlu revakında tonozları taşıyan kemerler
üç yönde ayaklara, doğudaki izlerden anlaşıldığına göre iki sütun üzerine oturmaktaydı.
Medresenin doğu kanadında, ortada ana eyvan, kuzeyinde üzeri kubbe ve sivri tonoz gibi
değişik örtü elemanlarından oluşan kare bir
oda, güneyinde ise birbiri içine geçmiş üç oda
bulunmaktadır. Ana eyvanın üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Doğu duvarının ortasında mukarnas kavsaralı bir niş yer almaktadır.
Eyvanın güneyindeki odalara teğet bir kemer içerisine yerleştirilen, basık kemerli kapıdan girilmektedir. Kapıdan girilen ilk bölümün
üzeri kuzey-güney yönünde uzanan bir kemerle
ikiye bölünmüştür. İkiye bölünen bu dikdörtgen alanın doğudaki kısmı sivri tonozla, batıdaki, girişten sonraki bölümün üzeri sekizgen
bir ışıklığı bulunan çapraz tonozla örtülmüştür.
Odanın batı duvarına bitişik olarak yapılan basamaklarla medrese binasının dışında bulunan
türbeye girilmektedir.
Süslemesi : Taş üzerine sathi oyma tekniğinde süslemeler oluşturulmuştur. Yapıda süsleme
taç kapıda yoğunlaşmaktadır. Burada geometrik (çokgen ve baklavaların meydana getirdiği

geometrik ağ, örgülü düğümlü kufi yazı karakterli bezeme, ince şeritlerin meydana getirdiği
girift ağ içerisinde çokgen ve sekizgenler, beş
kollu yıldızların meydana getirdiği geometrik
geçmeler, on kollu yıldızlardan gelişen süsleme, kaval silmeler), Bitkisel (kıvrık dallarla
birbirine bağlanarak ilerleyen palmetler, sütun
başlıklarında yaprak motifleri), Geometrik ve
Bitkisel süsleme bir arada (dikdörtgen panolarda yatay ve dikey çubuklar arasında palmet
motifleri şeklinde), Figürlü süsleme (taş çörtenlerden bazıları yüzü aslan başı şeklinde biçimlendirilmiştir,) örnekleri uygulanmıştır.
Malzeme ve teknik : Özenli bir kesme taş
işçiliği görülmektedir. Moloz taş dolgulu duvarlar kesme taş kaplamalıdır. Aynı durum örtü
sistemi için de geçerlidir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Medresenin yapılış tarihi
belli değildir. Ancak güney duvarının bir kısmının cami beden duvarı olarak kullanılması,
1237 tarihli camiden önce yapıldığını göstermektedir. Yapım malzemelerine ve tekniğine
bakıldığında aralarında fazla zaman farklılığı
olmadığı anlaşılmaktadır. Camiden kısa bir zaman önce 1235 yılı civarı yapılmış olduğu düşünülmektedir.
Kaynakça :
Semra Ögel, Anadolu Selçuklularının Taş
Tezyinatı, Ankara, 1966.
Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari
Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1988.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Haluk Karamağaralı, “Kayseri’deki Hunad
Camiinin Restitüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar”,
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Ankara, 1976
Mahmut Akok “Kayseri’de Hunad Mimari
Külliyesinin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı 16/1, 1967, Ankara, 1968.
Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara, 1965.
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Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri II, İstanbul, 1970.
Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri,
Ankara, 1969.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.

Hunat Hatun Medresesi, giriş (batı) cephesi.

Hunat Hatun Medresesi, güney cephedeki duvar kuleleri.
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Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Oktay Aslanapa; Türk Sanatı, İstanbul,
1973.

Hunat Hatun Medresesi, taçkapı.

Hunat Hatun Medresesi, giriş eyvanı.

Hunat Hatun Medresesi, avlu revağı.
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Hunat Hatun Medresesi, avlu revağı.

Hunat Hatun Medresesi, ana eyvan.
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Hunat Hatun Medresesi, ana eyvan içindeki niş.
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ESERİN ADI : AVGUNLU 		
			
MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Haziran 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Gevher
Nesibe (Yalman) Mahallesinde, Şifaiye ve Gıyasiye medreselerinin güney batısında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kitabevi olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 13. yüzyıl ikinci çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Vakıflar Genel
Müdürlüğünce restore edilen medrese;Tek katlı, iki eyvanlı, revaklı avlulu, asimetrik bir plan
arz eden, klasik Selçuklu özellikleri taşıyan bir
yapıdır. Zaman içerisinde yapı kot seviyesinin
altında kalmıştır. Merdivenlerle Medrese avlusuna inilerek girilmektedir. Medresenin etrafı
duvarla çevrilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki yapının kuzey cephesi hariç diğer cephelerinde
mazgal pencereler dışında mimari unsur olmayan düz duvarlıdır.
Yapıya giriş kuzey cephesinin ortasında yer
alan, duvar yüzeyinden taşan, beşik tonozla örtülü taç kapıyla gerçekleşmektedir. Taç kapının
yan duvarlarında basit silmeler bulunmaktadır.
Kuzey cephenin batısındaki bölüme yerleştirilen türbe iki katlı olup her iki katın girişleri ayrı
yönlerde düzenlenmiştir. Eserin üst kat girişi
medresenin giriş eyvanına açılmaktadır. Alt kat
girişi güney yöndedir. Türbe medresenin damı
üzerinde sekizgen gövde halinde yükselmekte
ve pramidal bir külahla nihayetlenmektedir.
Kümbetin güneyinde avlunun batısında bulunan beşik tonozlu eyvan avluya kadar uzanmaktadır. Bu eyvanın karşısında olması gereken
diğer eyvan ise restorasyon sırasında önü kapatılarak oda şekline dönüştürülmüştür. Böylece
Anadolu Selçuklu mimarisinde görülmeyen simetriden uzak bir plan oluşturulmuştur.
Açık avlu giriş bölümü hariç üç yönden
revaklarla çevrilidir. Yan kanatlarda dört kare
ayak ile duvarlar arasına atılan beş kemerli bir
revak sistemi vardır. Ana eyvan önünde ise iki
ayakla, yanlarda öğrenci hücre duvarları arasında uzanan ve ortadaki kemer açıklığı ana
eyvan açıklığı ile aynı olan, üç kemerli bir re334
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vak vardır. Revaklar avluya doğru yönlenen beşik tonozlarla örtülüdür. Revakları taşıyan kare
ayaklar, sivri kemerlerle öğrenci hücrelerinin
duvarlarına bağlanmıştır. Avlunun batı kanadında aynı ölçülerde dört, doğu kanadında ise
beş öğrenci hücresi vardır.
Avlunun güney kanadında bulunan ana eyvan bütün mekana hakim bir görünüm sergiler.
Buranın üzeri, beşik tonozla örtülü olup, avlu
zemininden bir basamak yukarıdadır. Eyvanın
iki yanında girişleri revaktan olan aynı ölçülerde dikdörtgen planlı beşik tonozla örtülü iki
oda bulunmaktadır. Avlunun ortasında yapılan
araştırmalarda havuz izine rastlanmamıştır. Giriş eyvanının doğusunda bulunan konsol şeklindeki basamaklar çatıya çıkışı sağlamaktadır.
Süslemesi : Yapıda kümbet kapısını çerçeveleyen bordürlerde kabartma olarak yer alan
geometrik geçmelerin dışında herhangi bir bezemeye rastlanmamıştır.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarları moloz taş dolgulu, kesme taş kaplamalıdır. Görüldüğü kadarıyla düzgün bir taş işçiliğine sahip
olan yapıda başka bir malzemeye rastlanılmamıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Medresenin yapım tarihi
ve banisi belli değildir. Medrese içerisindeki
kümbetin de kime ait olduğu ve yapım tarihi
bilinmemektedir.
Şifaiye ve Gıyasiye medreselerinin güney
batısında yer alan Avgunlu Medresesinin kitabesi yoktur, ancak 13.yy’da Selçuklu döneminde yapıldığı bilinmektedir. Çifte medrese
ile arasında bir bağlantı olduğu bu sebeple de
yaklaşık aynı tarihlerde inşa edilmiş olabileceği belirtilmektedir.

Medresenin yapım tekniği ve kümbetin üst
örtüde sekizgen olarak belirmesi gibi hususları
dikkate alınırsa çifte medrese ile benzerlik taşıdığı görülecektir. Ayrıca medresenin adının
nereden geldiği açıkça belli değildir. Avgun
veya abgın kelimeleri, Kayseri çevresinde su
kaynağı veya kale anlamında kullanılmaktadır.
Avgunu kelimesi; su arkı, kanalı manasında da
kullanılmaktadır. Bunun yanında yapının ismiyle argın- argıncık adı arasında ilişki kuran
araştırmacılar da bulunmaktadır.
Plan gelişimi, mimari elemanlarının özellikleri dikkate alınarak Kayseri’de bulunan örnekleri karşılaştırıldığında 1220-1230 yılları
arasında yapılmış olmalıdır.
Kaynakça :
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri,
Cilt: I, Ankara, 1969.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri
I, Selçuklu Dönemi, Ankara, 1986.
Alev, Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Ankara, 1972.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.
M. Abicel, “Kayseri Merkez Avgunlu Medresesi”, III. Vakıf haftası, (4-9. Aralık.1990),
Ankara, 1991.
Ara
Altun,
“Avgunlu
Medresesi”,
TDVİA.,Cilt : IV., s.
Hakkı, Önkal, Anadolu Selçukl Türbeleri,
Ankara, 1996
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Osman Turan, Selçuklular Zamanında
Türkiye, İstanbul, 1971.
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Avgunlu Medrese, kuzey cephe.

Avgunlu Medrese, kuzey ve doğu cepheler.
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Avgunlu Medrese giriş eyvanı.

Avgunlu Medrese, ana eyvan.

Avgunlu Medrese, avlu revalıkları.
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ESERİN ADI : SERACEDDİN 		
		 (KÜÇÜK HUNAD)
			MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Haziran 2006
Yeri : Kayseri İl merkezinin doğusunda,
Hunad camisinin güney-doğusunda, surların
dışındadır.
Bugünkü durumu : Kitabevi olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 636 / M. 1238-39
Plan ve mimari özellikleri : Halk tarafından Küçük Hunad olarak isimlendirilen menderese, kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş,
tek katlı, revaklı, açık avlulu, üç eyvanlı simetrik bir planda yapılmıştır. Yapı, yol seviyesinin
altında kalmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1974
yılında yapılan restorasyon sırasında adeta yenilenen medresenin doğu cephesi sağır tutulmuştur. Cephenin güney-doğu ve kuzey-doğu
cepheleri pahlanmıştır. Batı cephe ile benzerlik
gösteren doğu cephesinde iki çörtenden sonra
dört adet mazgal pencere hücrelere açılmaktadır. Bu pencerelerin bir taş dizisi üstünde iki
mazgal pencere daha bulunmaktadır. Pencereler dışta dar ve uzunlamasına dikdörtgen şeklinde ve içeriye genişleyerek açılmaktadır. Bu
duvarlar üstte dendanlara sahiptir. Batı cephenin kuzey-batı köşesine yakın bir bölümde, alttan taş konsollarla desteklenen küçük bir çıkma
yapılmıştır.
Kuzey cephede, doğu ve batı cepheler gibi
sade ve masif yapılmıştır. Bu cephede de duvar
üzerinde iki çörten yer almaktadır.
Medresenin güney cephesinin ortasında
bulunan taç kapı çıkıntısı eyvan şeklinde dışa
açılmaktadır. Taç kapı çıkıntısı sivri bir tonozla
örtülmüştür. Medreseye güney cephedeki basık
kemerli kapıdan girilir. Basık kemer doğrudan sövelere oturmaktadır. Kemerin üzerinde
dikdörtgen bir kitabe bulunmaktadır. Girişten
sonra kapının iki yanında karşılıklı olarak yerleştirilmiş onbir basamaklı merdivenle çatıya
çıkılan iki merdiven bulunmaktadır.
Etrafı dört yönden revaklarla çevrili olan
dikdörtgen formlu açık avlunun üzeri flexig338
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lass bir malzeme ile kapatılmıştır. Revak düzeni; avlunun uzun kanatlarında dört ayak ile
bunların arasında bulunan üçer sivri kemer, dar
kanatlarda ise tek sivri kemerlerden oluşmaktadır. Doğu ve batı revaklarının arkasında dörder
medrese hücresi dikdörtgen mekanlar halindedir. Basık kemerli kapı açıklıkları ile girilen
hücreler; yaklaşık ölçülerde, üzerleri doğu-batı
yönünde sivri beşik tonozla örtülü, girişleri kuzey köşelere yerleştirilmiştir. Kapılar dikdörtgen şeklinde taş söveli ve lentolu hücre kapıları
son şeklini restorasyonlarda almıştır.
Medresenin kuzeyinde girişle aynı aksta ana
eyvan, ana eyvanın yanındaki odalara bitişik
yan eyvanlar bulunmaktadır. Yan eyvanlar öğrenci odaları ile aynı genişliktedir. Ana eyvanın
iki yanında üzerleri doğu-batı yönünde uzanan
sivri beşik tonozla örtülü, girişleri ana eyvana

bitişik duvarlara yakın köşelerinde olan birer
oda bulunmaktadır.
Süslemesi: Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır. Çağdaşı medreselerle karşılaştırıldığında
abidevi taç kapı, süsleme elamanın olmaması
farklı bir özellik olarak görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Medrese günümüze
kadar birçok onarım görmüştür. Dendanlar,
çörtenler, pencerelerin bir çoğu, duvarların
büyük bir kısmı son restorasyon sırasında yenilenmiştir. Tamamıyla kesme taş işçiliğine
sahiptir. Medresenin eyvan ve revak kemerleri
kesme taştan profilli çift merkezli sivri kemerler olarak düzenlenmiştir.
Kitabesi : Medrese giriş kapısı üzerinde bulunan, kareye yakın dikdörtgen şeklindeki kitabede, kabartma olarak dört satır alinde yazı
bulunmaktadır. Kitabenin Türkçesi; “Bu medreseyi Keykubad oğlu, büyük sultan, din ve
dünyanın kurtarıcısı, Kasım emir’il Mü’minin
Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde 636/1238-39
da Allah’ın yardımına muhtaç zayıf kul Seraceddin Lala Bedir/Bedri yaptırdı” şeklindedir.
Tarihlendirme : Kitabeden medresenin,
II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Kayseri

emiri olan Seraceddin Bedr tarafından H. 636
yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca medresenin açık avlulu, üç eyvanlı,
simetrik plana sahip olması, üç eyvanın avlunun
kuzeyinde toplanması XIII. Yüz yılın başlarında
yapılan medreselerde görülen bir özelliktir.
Kaynakça :
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Alev, Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri II, İstanbul, 1970.
Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri,
Ankara, 1969.
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri, 1993.

Seraceddin Medresesi’nin genel görünüşü.
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Seraceddin Medresesi, güney ve batı cepheler.

Seraceddin Medresesi, kitabe.
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Seraceddin Medresesi, ana eyvan.

Seraceddin Medresesi, avlu revağı.
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ESERİN ADI : HACI KILIÇ 		
		 MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Haziran 2006
Yeri : Şehir merkezinin kuzeyinde, Kale surlarının dışında, İstasyon Caddesi üzerindedir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi: H. 691/ M. 1249
Plan ve mimari özellikleri : Dikdörtgen
şeklindeki yapının güneyinde cami, kuzeyinde
revaklı avlulu medrese yer almaktadır. Cami
ile medresenin girişleri her ne kadar ayrı ise de
içeride harim ile medresenin avlusunu birbirine bağlayan geniş bir açıklık bulunmaktadır.
Beden duvarından dışa doğru yaklaşık 2.60 m.
çıkıntı yapan taç kapı medrese ile caminin ortak duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Kuzey
cephesi dört adet mazgal pencere dışında masif
görünüşlüdür.
Hacı Kılıç Cami ve Medresesi, H.954/ M.
1547 yılında yeniden inşa edilmiş ve yakın
geçmişte Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından
restore edilmiştir.
Cami ile aynı revaklı avluyu paylaşan medresenin de girişi doğudandır. Cami taç kapısına göre küçük ölçeklidir. Beden duvarlarından
yüksek tutulmuştur. Dikdörtgen biçimli taç
kapının yüzeyi bordürlere ayrılmış, köşelerde
ise profilli sütuncelere yer verilmiştir. Kapıyı
çevreleyen bordürlerden dıştakinde örgülü yazı
karakterli bir bezeme yer almaktadır. Bu bordürü mukarnaslı bir diğeri takib etmektedir. Kapının geniş bordüründe düğümlü örgülü geçmeli
geometrik süsleme yer alır. Kapının içe eğimli
bordüründe cami kapısının kemerinde görülen
geometrik süsleme bulunur.
Kemer köşeliklerinde harap vaziyette birer
kabara yer almaktadır. Taç kapı kemerlerinde
geometrik geçmeler işlenmiştir. Kapı nişinin
yanlarındaki sütuncelerin gövdelerinde geometrik bir ağ vardır. Mukarnaslı kavsara birbiri üzerine binen yüzeysel iki teğet kemer içine
alınmıştır. Kemer üzerindeki mermer üzerine yazılmış iki satırlık kitabe bulunmaktadır.
Mukarnaslı kavsaranın örttüğü açıklığın yan
yüzlerine karşılıklı olarak yerleştirilmiş, üzeri
beş sıra mukarnas kavsaralı, yarım altıgen for342
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munda köşeli iki mihrabiye nişi bulunmaktadır.
Mihrabiyelerin üzerinde beyaz mermere Tevbe
suresinden ayet yazılmıştır.Taç kapının, giriş
kapısı basık kemerlidir.
Kapı açıklığı ile geçilen medresenin sivri tonozla örtülü giriş eyvanı camiye bitişik olarak
medrese avlusunun güney doğu köşesinde yer
almaktadır. Giriş mekanına güneydeki türbe,
bir kapı ile açılmaktadır.
Medresenin dikdörtgen planlı bir avlusu bulunmaktadır. Avluya son zamanlarda şadırvan
yapılmıştır. Avlu, camiye bitişik bölümü hariç
üç yönden kare ayaklara oturan sivri kemerlerin oluşturduğu revaklarla çevrilmiştir. Revakların üzeri, avluya doğru yönelen tonozlarla
örtülüdür. Avludan revağa bir basamakla çıkılmaktadır.

Giriş eyvanının kuzeyinde birbirini takip
eden iki hücre bulunmaktadır. Hücrelerin arasında ise sivri kemerli açıklıktan geçilerek
dama çıkışı sağlayan merdiven yer almaktadır.
Kuzey doğu köşede girişi köşeden verilen bir
oda bulunmaktadır.
Avlunun kuzey kanadında batıdaki köşe
odası dahil yedi hücre bulunmaktadır. Ana eyvanın bitişiğindeki hücre hepsinden büyük olarak planlanmıştır.
Girişin hemen karşısında camekanla kapatılmış sivri beşik tonoz örtülü eyvan yer almaktadır. Eyvanın üç duvarına da dikdörtgen
formlu birer niş konulmuştur. Eyvanın hemen
kuzeyinde bir mekan daha yer almaktadır.
Medrese hücrelerinin hiç birisinin penceresi
yoktur, ocak yerleri bulunmaktadır. Onarımlar
sırasında bacalar kaldırılmıştır.
Süslemesi : Medrese taç kapısında; geometrik süslemeler, (örgülü geometrik sütunlar,
düğümlü örgülü geçmeli geometrik süsleme,
geometrik geçmeler, geometrik ağlar kabaralar
şeklinde), Bitkisel süslemeler; (rumi motifleri,
palmet motifleri, akantus yaprakları şeklinde),
Geometrik ve Bitkisel Süslemeler bir arada;
(yıldızların palmet şeklinde sonlandığı rozetler
geometrik örgüler içerisinde rozetler, şeklinde),
Yazı; (rumi kıvrık dal ve palmetlerin yer aldığı
yazı kuşağı şeklinde) yer almaktadır.
Malzeme ve teknik : Cami ve medrese
bölümleri büyük onarımlar geçirmiştir. Doğu
cephesi diğer cephelerden farklı olarak düzgün
kesme taş kaplamalıdır.
Kitabesi : Cami ve Medrese taç kapılarında
kavsaraların hemen altında, taş üzerine, Tevbe
suresinden “Allah’ın mescitlerini Allah’a, ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren,
yalnız Allah’tan korkanlar şenlendirir ki, olur
ki onlar doğru yol bulanlardan olurlar” ayet-i
kerimesi yazılıdır.
Cami taç kapısındaki beyaz mermerden dikdörtgen şeklindeki kitabede; “Bu mübarek mescidin inşasını Sultan-ı Muazzam İzzü’d-dünya
ve’d din Ebulfeth Keykavus bin Keyhüsrev
–Allah’ın kulu ve rahmetine muhtaç olan- Ebu
el Kasım bin Ali El Tusi’ye 647 yılında emretti” yazılıdır.

Tarihlendirme : Kitabelerden her iki yapının da aynı usta (Tus’lu Ali oğlu Ebul Kasım)
tarafından H. 647/ M. 1249 yılında yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Hüseyin Rahmi Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir, 1982.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.
Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri,
Cilt: I, Ankara, 1969.
Semra Ögel, Anadolu Selçuklularının Taş
Tezyinatı, Ankara, 1966.
Ömür Bakırer, XIII. Ve XIV. Yüz Yıllarda
Anadolu Türk Mihrapları, Ankara, 1976.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı
Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1998.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Gönül Öney, “Kayseri Hacı Kılıç Camii ve
Medresesi”, Belleten, C. XXX, S.119, Ankara,
1966.
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine göre Kayseri Vakıfları, Kayseri,
1992.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Halit Erkileklioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri, 1993.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Ankara,
1972.
Mehmet, Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
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Hacı Kılıç Medresesinin Camiyle birlikte doğu cephesi.

Hacı Kılıç Medresesi, taçkapı.
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Hacı Kılıç Medresesi, taçkapı bordürleri.

Hacı Kılıç Medresesi, taçkapı yan nişi.

Hacı Kılıç Medresesi, taçkapı yan nişi.

Hacı Kılıç Medresesi, avlu.
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Hacı Kılıç Medresesi, avlu.

Hacı Kılıç Medresesi, avlu revağı ve öğrenci odalarına giriş kapıları.
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Hacı Kılıç Medresesi, avlu revağı.

Hacı Kılıç Medresesi, ana eyvan.
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ESERİN ADI :
		
		
		

SAHABİYE 			
MEDRESESİ 			
(SAHİP ATA 			
MEDRESESİ)

İnceleme Tarihi : Haziran 2006
Yeri : Kayseri şehir merkezinde, Sahabiye
mahallesinde, kalenin karşısında (surların dışında) meydandadır.
Bugünkü durumu : Medresenin hücreleri,
farklı malzemeler satan dükkanlar olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 666/ M. 1267-68
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultusunda uzanan yapı, revaklı açık avlulu, üç eyvanlı, dikdörtgen şeklindeki medrese,
karşısındaki mescit ve çeşmesi ile bir külliye
teşkil etmekteydi. Mescidi yıkılmış, çeşme ise
bulunduğu yerin yol olması sebebiyle medresenin sağına yerleştirilmiştir. Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından 1960’lı yıllarda esaslı
bir onarım geçirmiştir.
Yapının cephelerine bakıldığında; batı cephesi, duvarı ve duvarı üstten sınırlandıran kornişi yenilenmiştir. Kapalı mekanlara açılan sekiz adet mazgal pencerenin yanı sıra üstte yer
alan aslan biçimli iki çörten cephe yüzeyini hareketlendirmektedir.
Kuzey cephesinde duvar, eyvanın yer aldığı orta kısımda daha yüksek, kubbeli mekanın
arka cephesinde ise daha aşağıda tutulmuştur.
Bu cephede medresenin kuzeyinde yer alan
mekanlara sonradan açılan kapılar yer almaktadır.
Doğu cephesinde duvarın güney-doğu tarafına medresenin karşısında olması gereken
çeşme bitişmiş durumdadır. Duvar yüksekliği
kuzey cepheye göre daha alçak tutulmuştur. Bu
cephede aslan başı şeklinde yenilenmiş iki çörten ve hücrelere açılan altı adet mazgal pencere
yer almaktadır.
Güney cephesi, medresenin ön cephesini
teşkil etmektedir. Cephenin ortasında, dikdörtgen şeklinde ileriye taşan ve cephe yüksekliğini aşan taç kapı yer almaktadır. Cephenin
köşelerinde köşeleri pahlanmış kare birer kaide
üzerinde yuvarlak istinad kuleleri yapıya anıt348
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sal bir görünüm kazandırmıştır.
Taç kapı köşelerde çapraz dilimli sütuncelerle sınırlanmaktadır. Kenardan başlayarak içe
doğru birbirini takip eden beş süsleme kuşağının oluşturduğu bordür taç kapı yüzeyini süslemektedir. Kapının üst kısmında devam etmeyen
bu bordürlerde rumi ve geometrik süsleme işlenmiştir. Taç kapı kemerinin köşeliklerinde yer
alan kabaralar tahrip olmuş durumdadır. Aralarına gelecek şekilde üstte dikdörtgen şeklinde
bir kitabe bulunmaktadır. Bir kaval silmeyle
çerçevelenen taç kapının kırık kemeri bitkisel motiflerle süslüdür. Kapı açıklığı üzerinde
sekiz sıra mukarnaslı kavsara bulunmaktadır.
Mukarnas sırasının altında rumi süslemelerle
işlenmiş bir bordür ve yazı kuşağı vardır. Kapı
kemeri yanlarda, akantus başlıklı sütuncelere
oturur. Sütuncelerin üzerinde cepheye bakan,
küçük insan başları plastik olarak verilmiştir.
Kapı açıklığının iki yanındaki mihrabiyeler bezemeli bir bordürle sınırlanmaktadır. Beş sıra
mukarnaslı mihrabiye kavsaralarını geometrik
bezemeli süslemenin yer aldığı sivri kemerler
kuşatmaktadır. Kavsaranın ön yüzünde girift
halde kabartma “ALİ” yazıları görülmektedir.
Kapı nişini köşelere yerleştirilen sütunceler
sınırlamaktadır.
Taç kapıdan beşik tonozla örtülü giriş eyvanına geçilir. Güney eyvanının yan duvarlarında sivri kemerli küçük nişler vardır. Eyvanın
önünde bulunan dikdörtgen planlı avlu ana eyvan bölümü hariç üç yönden revaklarla çevrilmiştir. Revaklar kanatlarda dörder kare ayağa
oturan sivri kemerlerle avluya açılmaktadır.
Eyvan önlerinde revaklar yanlara göre daha
fazla bir açıklığa sahiptir.
Revaklardan bir basamakla inilen avlunun

ortasında dikdörtgen şeklinde bir havuz bulunmaktadır.
Giriş eyvanının sağında ve solunda eşit ölçülere sahip mekanlar bulunur. Eyvanın doğusundaki mekanlardan birinde medresenin damına
çıkan merdiven yer almaktadır.
Yan eyvanlardan batıdakinin kuzeyinde üç
kapının açıldığı bir dikdörtgen mekan ile eyvanın güneyinde ikişer kapının açıldığı dikdörtgen şeklinde iki mekan yer almaktadır.
Doğudaki eyvanın güney tarafında dört kapı
açıklığı bulunmaktadır. Eyvanın güney bölümünde dört, kuzey bölümünde üç farklı kapı
odalara açılmaktadır. Revaklı avluyu çevreleyen hücreler, eyvanlara dik uzanan beşik tonozlarla örtülüdür. Bu tonozlar aralarda destek
kemerlerine sahiptir. Hücrelerin kapıları yuvarlak profilli tablalara oturan basık kemerli, taş
söveli,dikdörtgen şeklindedir. Çoğu yenilenmiştir.
Sivri beşik tonozla örtülü ana eyvan avlu
kuzey cephesinin ortasında yer almaktadır. İki
basamaklı merdivenle çıkılan eyvanın kuzey
duvarı ortasına sonradan kapı açılmıştır.
Eyvanın iki yanındaki kare planlı iki odadan, batıda bulunan odanın üzeri beton kubbe
ile örtülüdür. Kubbeye tromplarla geçilmektedir. Arka duvarına sonradan kapı ve pencere
açılmıştır. Sağ tarafındaki oda ise ortadan bir
kemerin desteklediği tonozla kapatılmıştır.
Ana eyvanın yanındaki bu iki odanın da
kubbe ile örtülü olduğu eski fotoğraflarda görülmektedir.
Süslemesi : Yapının girişinin bulunduğu güney cephesi oldukça itinalı işlenmiş taç kapıya
sahiptir. Taç kapı üzerinde geometrik, (zikzaklar, mukarnas, geometrik geçmeler, sepet örgüsü, oniki kollu yıldızlardan gelişen gometrik geçmeli bezemeler, kabaralar, zencerek),
Bitkisel, (palmet, kıvrık dal, rumiler, akantus),
Geometrik ve Bitkisel süslemelerin bir arada
ve yazının süs unsuru olarak kullanıldığı görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Yapı tamamen kesme
taş malzemeden inşa edilmiştir. Ancak restorasyonlar neticesinde duvar örgüleri bozulmuştur.
Taş dışında görülen farklı malzeme yalnızca
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taç kapı üzerindeki beyaz mermerden kitabesidir.
Kitabesi : Medresenin taç kapısı üzerinde
yer alan beyaz mermerden dikdörtgen şeklindeki kitabe üzerinde, kabartma olarak iki satır
halinde yazı bulunmaktadır. Kitabede; “Bu mübarek medresenin yapılmasını Kılıç Arslanoğlu, yüce sultan, Sultanlar Sultanı, din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi Keyhüsrev
(III. Keyhüsrev) zamanında -Allah mülkünü
daim kıla- 666 (1276) yılı aylarında (?) Allahu Teala’nın rahmetini uman kul, Hüseyin oğlu
Sahib Ali –Allah onun sonlarını iyi eyleye- emretti”, yazılıdır.
Tarihlendirme : Taç kapısı üzerinde yer
alan kitabeye göre H. 666/ H.1276 yılında yapılmıştır.
Kaynakça :
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri,
Cilt: I, Ankara, 1969.

Sahabiye Medresesi, genel görünüş.
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Orhan Cezmi Tuncer, Kayseri Sahip Ata
Medresesi, Ankara, 1988
M.Mesut Koman,- Uğur Ferit, Selçuklu
Veziri Sahip Ata ve Oğullarının Hayatı ve
Eserleri, İstanbul, 1934.
Kazım Özdoğan, Kayseri Tarihi Kültür ve
Sanat Eserleri, Kayseri, 1948.
Alev, Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.
Semra Ögel, Anadolu Selçuklularının Taş
Tezyinatı, Ankara, 1966.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari
Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1988.
Yasemin Demircan (Özırmak),Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları,
Yayın No: 2, Kayseri, 1992.
Oktay Aslanapa; Türk Sanatı, İstanbul,
1973.

Sahabiye Medresesi, güney cephenin görünüşü.

Sahabiye Medresesinin doğusundaki yapı.
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Sahabiye Medresesi, taçkapı.

Sahabiye Medresesi, taçkapıdan detay.
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Sahabiye Medresesi, taçkapı yan nişi.

Sahabiye Medresesi, taçkapı bordüründen detay.
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Sahabiye Medresesi, avlu.

Sahabiye Medresesi, avlu revağı.
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ESERİN ADI : HATUNİYE		
		 MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cami-i
Kebir Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Genel olarak büyük
bölümü sağlam olup inşaat malzemeleri deposu
olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.835/M.1432 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Medrese, tek
katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Eseri Dulkadir oğullarından Nasıreddin
Mehmet inşa ettirmiş olup mimarı belli değildir. Mülkiyeti özel şahısta olan medresenin
dış cephesi ve taçkapısı 1983 yılında başlayan
onarımla yenilenmiştir. Taçkapı güneybatı cephenin ortasındadır. Beden duvarından çıkıntı
yapan taçkapının köşelerinde, lotus yapraklı
başlıklara sahip sütunceler bulunur. Taçkapının
onarımlar sırasında yapılan mukarnasları teğet
kemer görünüşlü silmeyle çerçevelenmiştir.
Köşelerde birer kabara yer almaktadır. Taçkapı
üzerinde bulunan orijinal kitabe kırılmış, sonradan bugünkü latin harfli kitabe yerleştirilmiştir. Medrese avlusuna basık kemerli bir kapıdan
geçilmektedir. Taçkapının bitişiğinde ortadan
bir sütunla destekli iki kemerli bir çeşme yer
almaktaydı. Bu çeşme onarımlar sırasında kaldırılmış ve yerine medreseye bitişik beton bir
oda yapılmıştır.
Medresenin doğu cephesi üzerinde herhangi
bir pencere bulunmuyordu. Güneydoğu köşede
onarım öncesinde Selçuklu tarzında geometrik
bezemeli devşirme taşlar yer alıyordu. Kuzey
cephesi de sağır olup bu cephede de herhangi
bir pencere yoktur. Dışarıdan bakılınca ana eyvanın yüksekliği, diğer elemanlar arasında bu
cepheden ayrıca seçilebilmektedir. Batı cephede de herhangi bir açıklık yoktur.
Medresenin giriş eyvanın üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Bu eyvanın iki yanında avluya
açılan ve üzerleri sivri beşik tonozla örtülü olan
birer küçük eyvan daha bulunmaktadır. Giriş
eyvanının iki yanındaki simetrik merdivenle
dama ulaşılmaktadır. Giriş eyvanının cephesinde dört, yanlarda ise iki sütün bir ayak bulun-

(Albert Gabriel’den)

maktadır. Revakları oluşturan sütun ve ayaklar
devşirme olup İon ve Korint tarzı başlıklara
sahiptirler. Avlunun yan kanatlarında beşer öğrenci odası bulunmaktadır. Odalardan girişe yakın köşelerde olanları büyük olarak yapılmıştır.
Bu odaların üzerlerini örten tonozlar doğu-batı
yönünde uzanırken diğer odaların üzerini örten
tonozlar kuzey-güney yönde yapılmışlardır.
Ana eyvan sivri tonozla örtülmüş olup, eyvanın doğu duvarından üst örtüye doğru bir kavislenme görülür. Eyvanın iki yanında kubbeli
birer oda bulunur. Odaların dikdörtgen biçimli
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olması kubbeyle örtülmelerini zorlaştırmıştır.
Odalar belirli kotta kareye dönüştürülerek kubbeyle örtülmüştür. Kubbelere Türk üçgenleriyle geçilmiştir.
Medresenin üst örtüsünde beden duvarlarının belli bir mesafeye kadar yükseltildiği ve
parapet duvarı yapıldığı görülmektedir. Buradan anlaşıldığı kadarıyla toprak tabakasıyla
kaplanması geleneği burada da uygulanmıştır.
Ancak son yıllarda bilinçsizce yapılan onarım
çalışmaları sırasında tonozların üzeri kiremit,
avlunun üzeri ise çelik konstrüksiyonlu flexiglas bir malzemeyle kapatılmıştır.
Beylikler devrinde yapılmış olmasına rağmen medrese, Selçuklu mimari geleneğini devam ettirir. Bazı yayınlarda medresenin iki katlı olduğu ileri sürülürse de tutarlı bir dayanak
içermezler. Cephe düzenlemesi bakımından
cephede çeşmeye yer verilmiş olması yeni bir
düzenleme olarak dikkati çeker.
Süslemesi : Yapının taçkapısı yenilenmiş
olduğundan orijinalinde nasıl bir süslemeye sahip olduğunu bilememekteyiz. Ancak taçkapının mukarnas bezemeli bir kavsarasının olduğu
kabul edilebilir. Bunların dışında herhangi bir
bezeme bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Medrese düzgün kesme taş, kısmen de devşirme malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.
Kitabesi : Bugün müze deposunda bulunan
iki satır Arapça yazılı kitabenin Türkçesi şöyledir.
“Bu medrese büyük emir, hayır ve hasenat
sahibi, Arap ve Acem’in sultanlar sultanı, dünyada emirler sultanı, dünya ve dinin yardımcı-
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sı, saadetli Emir Zeyniddin oğlu, Merhum Halil oğlu Mehmed- Allah iktidar günlerini daim
eylesin- sevabını umarak ilim öğrenmekle uğraşacak bilgin ve öğrenciler için, büyük şevval
835 (Haziran 1432) de yaptırdı. Allah ondan
lütuf ve ihsanıyla kabul buyursun.”
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
eserin 1432 yılında inşa edilmiş olduğu ileri
sürülebilir.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.
Yasemin Demircan (Özırmak),Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları,
Yayın No: 2, Kayseri, 1992.
Hamza Gündoğdu, Dulkadir Beyliği Mimarisi, Ankara, 1985.

Hatuniye Medresesi, giriş cephesi.

Hatuniye Medresesi, dış cephe.

Hatuniye Medresesi, yenilenen taçkapı.
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Hatuniye Medresesi, ana eyvan.

Hatuniye Medresesi, avlu ve giriş eyvanı.
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Hatuniye Medresesi, avludan girişe bakış.

Hatuniye Medresesi, avlu revağı.

Hatuniye Medresesi, giriş eyvanından ana eyvana bakış.
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ESERİN ADI : RAŞİT EFENDİ 		
		 KÜTÜPHANESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Camikebir Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
ve asli fonksiyonuna uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1796 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı bir Danışmentli eseri olan Kayseri Ulu Camiinin güneydoğu köşesine bitişik olarak inşa edilmiştir.
Kütüphane, dikdörtgen ve kare iki mekandan
oluşmaktadır. Dikdörtgen bölümün üzeri aynalı tonozla, kare mekanın üzeri ise pandantifle
geçilmiş kubbeyle örtülmüştür. Doğu taraftaki
kubbeyle örtülü bölüm okuma salonudur. Kütüphanenin alt pencerelerinin hizasında, pencere aralarında dolap nişleri yer almaktadır.
İnşa edildiği yıllarda kütüphaneye giriş cami
içinden sağlanmaktaymış. Caminin güneyindeki Mahkeme Hanı yıkılınca kütüphanenin
güney cephesine şimdiki giriş kapısı açılmıştır.
Kütüphanenin kurucusu Raşit Efendi, binanın
inşasının tamamlanmasından sonra 925 cilt elyazması ve 18 cilt basma eser olmak üzere 943
kitabı kütüphaneye bağışlamıştır.
Süslemesi : Yapının saçak seviyesindeki
silmeler ve plastırlar birer bezeme öğesi olarak kabul edilebilir. Yapının kubbe eteklerinde
daha önce var olan duvar resimlerinden günümüze ulaşan örnek kalmamıştır.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
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Tarihlendirme : Eserin kitabesi olmamakla
birlikte vakfiyesinde belirtildiği üzere H.1210/
M.1796 tarihinde Raşit Efendi tarafından inşa
ettirilmiştir.
Kaynakça:
Yıldıray Özbek, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Kitap Kapakları, Kayseri
2005, s.11.

Raşit Efendi Kütüphanesi, kuzey cephe.

Raşit Efendi Kütüphanesi, doğu cephe.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN RUM
		 OKULU
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde Rum Kilisesinin güneyinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Üst örtüsü tamamen
yıkılmış, zemini kazılıp havuz olarak kullanılmış, harap durumdadır.
Tarihi : Eserin kiliseyle birlikte okul olarak
inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. İç mekan ortadaki iki taştan yığma ayağa
ve duvarlara doğu batı doğrultuda atılmış ikişer
gözlü kemerle adeta güney kuzey doğrultuda
iki nefli veya bölümlü olarak düzenlenmiştir.
Kemerler arasında demirden gergi çubuklarının olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Okulun duvarlarının sıvalı olduğu görülmektedir.
Yapının zemininin bir bölümü kazılıp havuz
haline getirilmiştir. Üst örtünün kemer duvarları üzerine atılmış ahşap kirişler üzerine sal
taşı kaplamalı olduğu kabul edilebilir. Yapının
kuzey cephesinde bir pencere ve kapı açıklığı
yer almaktadır. Batı cephede üç pencere açık-

Tavlusun Rum Okulu, genel görünüş.
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lığı dikkati çeker. Güney cephe 2, doğu cephe
ise üç pencere ile boşaltılmıştır. Dıştan yekpare
söve ve lentolu dikdörtgen biçimli olan bu pencereler içten yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir.
Süslemesi : Yapıdan herhangi bir süsleme
günümüze ulaşmamıştır.
Malzeme ve teknik : Eserin kemerlerinde,
pencere lento ve sövelerinde düzgün kesme taş,
duvarlarda ise kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen kiliseyle birlikte 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş
olmalıdır.

Tavlusun Rum Okulu, içerden görünüş.

Tavlusun Rum Okulu, içerden görünüş.
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ESERİN ADI : KAYSERİ LİSESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kiçikapı
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam ve
asli fonksiyonuna uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1322/M.1904 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda köşelerden çıkıntılı dikdörtgen bir
plân gösteren yapının girişi güney cephenin
ortasına açılan kapıdan sağlanmaktadır. Giriş
kapısı önünde dört bağımsız sütun ve duvara
gömülü başlıklara atılan kemerlerle oluşturulan
revağın cepheye hakim olduğu dikkati çeker.
Kemerlerin kilit taşları ve sütun başlıklarında
korint tarzı akantüs yapraklı bezeme gözlenir.
Üstte üç pencere açıklığına sahip bu revak düzenlemesi bir üçgen alınlıkla bitirilmiştir. Bu
revak düzenlemesinin simetriğinde dairesel
olarak dışa çıkıntı yapmış merdiven sahanlığı
gözlenir. Doğu batı doğrultuda uzanan yapının
köşelerinde birer adet derslik bulunmaktadır.
Derslikler arasında çeşitli yönetim birimlerinin
kullandığı odalar mevcuttur. Yapı cephesine
açılan pencerelerin yuvarlak kemerli olarak biçimlendirilmiş oldukları gözlenmektedir. Or-
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tada ise doğu batı doğrultuda uzanan koridor
yer alır. Bu koridorun uçlarında da birer kapı
açıklığı yer almaktadır.
Süslemesi : Güney cephede bulunan giriş
kapısının yer aldığı revağın sütun başlıkları ve
kemer kilit taşındaki bezemeler dışında yapıda
süsleme görülmez.
Malzeme ve teknik: Eserin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Revak kemerlerinde kahverengi taş tercih edilmiştir.
Kitabesi : Ahmet Remzi Dede’nin yapıyla
ilgili iki kıtalık şiiri ile tespit edilen tarihinin
kayıtlı olduğu kitabesi yerinden sökülmüştür.
Tarihlendirme : Bu şiirin son mısrasının ebcet hesabıyla 1322’yi vermesinden dolayı eserin 1904 yılında inşa edildiği kabul edilir. Şiirde
II.Abdülhamid’in adı zikredilmez ancak eser
onun hükümdarlığı zamanında inşa edilmiştir.

Kayseri Lisesi, giriş cephesi.

Kayseri Lisesi, arka (kuzey) cephe.
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Kayseri Lisesi, giriş kapısı ve revağı.

Kayseri Lisesi, üst kata çıkış merdivenleri.
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Kayseri Lisesi, üst kat.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
			KÖYÜ MEKTEBİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili , Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır
ve Tavlusun Köyü Tabiat Varlıklarını Koruma
ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1909 yılında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Eser,
Tavlusun’da Orta Mahalle Camisinin üzerine
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir planda
inşa edilmiştir. Mahalle sakinleri okulun cami
üzerine inşa edilmesinin hem yörede düz yer
bulma zorluğundan, hem de okul-cami birlikteliğinin sağlanması isteğinden kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Okula batı cephenin
ortasına yerleştirilmiş yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Okul genel plan itibariyle
doğu-batı doğrultuda uzanan bir koridorun kuzey ve güneyine simetrik olarak yerleştirilmiş
üçer sınıftan oluşmaktadır. Bu koridorun doğu
ucu okul temsilleri için sahne olarak düzenlenmiştir.
Okulun Tavlusun’dan İstanbul’a çalışmaya
gidenler tarafından inşa ettirildiğini belirten
kaynaklar vardır.
Kuzey taraftaki sınıflardan batıda olanı ikisi
kuzey, biri batı, diğeri güney duvara açılan dört
pencereyle aydınlatılmaktadır. Kuzey cephede
ortadaki sınıfın kuzey ve güney duvarında birer
pencere açıklığı bulunmaktadır. En doğu uçtaki
sınıf kuzey, güney ve doğu duvarlarına açılan
pencerelerle aydınlatılmaktadır. Sahne olarak
düzenlenen bölümün doğu duvarında da bir
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(Yıldıray Özbek’ten)

pencere açıklığı yer almaktadır. Okulun güney
cephesindeki sınıflar daha aydınlık bir düzenlemeye sahiptirler. Güney tarafta doğu ve batı
uçtaki sınıflar güney cephelerine açılmış üçer,
ortadaki sınıf ise bir pencereyle aydınlanmaktadır. Okuldaki tüm mekanların üst örtüşü düz
ahşap tavanlı olarak yapilip kırma çatıyla kaplanmıştır. Okulun avlusunun altında da eşyaların konulduğu bir bodrum kat vardır.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda düzgün
kesme taş, üst örtüde ahşap kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Köy sakinlerinin anlattıklarma ve bugün yapı üzerinde günümüz rakamlarıyla yazılmış kitabeye göre yapı 1909 yılında
inşa edilmiştir.

Tavlusun Köyü Mektebi, genel görünüş.

Tavlusun Köyü Mektebi, kuzey ve batı cepheler.
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Tavlusun Köyü Mektebi, orta koridor ve sahne.
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ESERİN ADI : AĞIRNAS 			
		 İTTİHAT VE 		
		 TERAKKİ 			
		 MEKTEBİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
olarak ulaşan eser bugün belediye binası olarak
kullanılmaktadır.
Tarihi : Eser 1909-1911 yılları arasında
Ağırnaslı Mustafa tarafından yaptırılmıştır.
Okulun 2. Meşrutiyet’in ilânının şerefine yaptırıldığını söyleyen kaynaklar vardır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı iki katlı
olarak inşa edilmiştir. Güney kuzey doğrultuda
inşa edilen mektebin girişi batı cephededir. Giriş cephesi üç mermer sütuna atılmış yuvarlak
kemerli bir revakla vurgulanmıştır. Sütunlar
baklava dilimli başlıklarıyla klâsik düzendedir.
Üst katta da tekrarlanan bu revağın kemerleri
üst katta renkli taşların dönüşümlü örülmesiyle oluşturulmuştur. Kat ayrımı dış cephede bir
kaval silmeyle vurgulanmıştır. Zemin kattaki
mekanların pencereleri dikdörtgen biçimli ve
yuvarlak kemerli iken, üst kattakilerin kemerlerinde renkli taş işçiliği görülür. Zemin katta
ortadaki koridorun duvarlara ve iki ahşap direğe
atılan ahşap kirişlerle örtülmüş olduğu görülmektedir. Plân itibariyle ortadaki bir koridorun
iki yanına düzenlenmiş toplam dört mekandan
oluşur. Zemin ve birinci kat plânı simetriktir.
Mekanların üst örtülerinde ve taban döşemelerinde ahşap kullanılmıştır. Üst örtü kiremitli bir
kırma çatıyla kapatılmıştır.

(Yıldıray Özbek’ten)

Süslemesi : Eserde süsleme adına kaydedilebilecek unsurlar revak ve pencere kemerlerindeki renkli taş işçiliği ile, beyaz mermerden
sütunların baklava dilimli başlıklarıdır.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin kitabesi olmamakla birlikte dönemin Kayseri valisi Muammer
Bey’in çabasıyla Ağırnaslı Mustafa Bey sayesinde 1911 yılında yaptırılmış olduğu çeşitli
yayınlarda belirtilmektedir.
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Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, kuzey cephe.

Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, giriş (batı) cephesi.
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Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, doğu ve güney cepheler.

Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, alt kat koridoru.
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Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, üst kata çıkış merdivenleri.

Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, üst kat koridorunun görünüşü.
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Ağırnas İttihat ve Terakki Mektebi, üst kattaki dersliklerden biri.
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ESERİN ADI : GERMİR 			
		 MEKTEBİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir
(Konaklar) Mahallesinde 428. Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kısmen
harap durumdaki eser kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1329/M.1913 yılında inşa edilen
eser 1983 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı bir bodrum kat üzerine inşa edilmiştir. Girişi kuzey
cepheden iki taraflı taş merdivenle sağlanmıştır. Merdivenler kuzeyden korkulukla sınırlandırılmış bir sahanlığa ulaşmaktadır. Sahanlık,
iki sütuna atılmış yuvarlak kemerli bir revak
düzenine sahip olup, revağın kuzey cephesi
üzerinde sultan Reşat’ın tuğrası görülmektedir.
Kuzeydeki giriş kapısının üzerinde yapının inşa
kitabesi bulunmaktadır. Yapının güneyinde iki,
doğusunda bir derslik yeralmaktadır. Doğudaki derslik sokak üzerini kapatan tonozlu geçidin üzerine inşa edilmiştir. Bütün dersliklerin
açıldığı bir hol dikkati çeker. Derslikler ikişer
pencere ile aydınlatılmış olup, taban döşemesi
ahşaptır. Üstü ahşap kirişler üzerine sal taşı döşenmiş düz damdır.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapı düzgün kesme
taş kullanılarak inşa edilmiş, taban döşemesinde ve üst örtüsünde ahşap kullanılmıştır.
Kitabesi : İkişer mısradan dört satır halinde
düzenlenen kitabe H.1329/M.1913 tarihlidir.
Tarihlendirme : Okul 1913 yılında inşa
edilmiş 1983 yılında onarılmıştır.
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(Yıldıray Özbek’ten)

Germir Mektebi, giriş cephesi.

Germir Mektebi, giriş revağı ve tuğralı bezeme.
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Germir Mektebi, kitabe.

Germir Mektebi, dersliklerden birinin içeden görünüşü.

378

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : GAZİPAŞA 		
			
İLKOKULU
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde Osman Kavuncu caddesi üzerinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olup,
okul olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1914-1918 yılları arasında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Osman Kavuncu caddesi üzerinde bulunan okul, doğubatı doğrultuda dikdörtgen bir plânlı bir yapıdır. Okul, zemin kat üzerine tek katlı olarak
inşa edilmiştir. A.Satoğlu, okulun inşasına 1914
yılında Vali Zekai Bey ve Belediye başkanı Rıfat Çalıka döneminde başlanıldığı fakat 1918
yılına kadar bitirilememiş olduğu belirtilmektedir. Yapının 1918-1922 yılları arasında askerî
hastane olarak ta kullanıldığını ileri sürer.
Okula güney cephenin ortasına yerleştirilmiş, dikdörtgen biçimli düz lentolu bir kapıdan
girilmektedir. Kapı ve birinci katta kapı üzerine
tekabül eden pencerenin yer aldığı duvar yüzeyi
güney cepheden 20 cm. kadar dışa taşırılmıştır.
Okulun güney cephesi düzenleme olarak zemin
ve birinci katlarda simetrik bir görünüme sahiptir. Giriş kapısının iki yanına ikişer pencere
açılmıştır. Pencereler zemin katta düz lentolu
olarak tasarlanmışken, birinci katta basık kemerli olarak düzenlenmişlerdir. Ancak güney
cephenin doğu ve batı kanatlarında yer alan ve
ana kütleden güney ve kuzeye doğru taşırılmış
olan mekanların birinci kat pencereleri diğerlerinden farklı olarak sivri kemerli şekilde yapılmışlardır ve üçlü düzendedirler. Bunlardan
ortadaki pencerelerin yanlardakilerden daha
geniş ve daha yüksek oldukları gözlenmektedir.
Giriş kapısından geçilen mekan doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen bir koridordur. Bu koridordan doğu ve batıya açılmış ikişer kapıyla
dikdörtgen biçimli derslik ve idare mekanlarına
geçilmektedir. Bu mekanlardan güney tarafta
olan idari birimlerin güney duvarları üçer pencere ile boşaltılmış iken doğu ve batı cephelerindeki birer pencere sonradan kapatılmıştır.

İdari birimlerin kuzeyinde yer alan derslikler,
güney kuzey doğrultuda dikdörtgen biçiminde
mekanlardır. Dersliklerden doğu taraftakinin
doğu duvarına açılan üç pencereden kuzey taraftaki kapatılmışken, batı taraftakinin batı duvarına iki pencere açılmış olduğu görülmektedir. Bu dersliklerden doğu taraftakinin kuzey
cephesinde yer alan üç pencereden biri, batı
tarafta da ikisi kapatılmıştır. Koridorun kuzey
tarafında, üst kata çıkış merdiveninin iki yanında birer derslik yer almaktadır. Bunlardan doğu
taraftaki derslik sonradan yapılmış bir duvarla ikiye bölünmüştür. Bu dersliklerin de kuzey
cephelerinde üçer pencere açıklığı yer almaktayken, birer pencerenin kapatılmış oldukları
dikkati çekmektedir. Okulun kuzey duvarına,
giriş ekseni doğrultusunda bir kapı açılarak
sonradan inşa edilmiş olan tuvalet mekanlarına
geçiş sağlanmıştır.
Okulun birinci katının zemin katla simetrik
bir plâna sahip olduğu söylenebilir. Zemin kattaki iki dersliğin bölünerek ikişer derslik haline
getirilmesinden başka zemin katla bir farklılık
yoktur. Orijinalinde okulun tabanının ahşap
döşemeli olduğu, ancak günümüzde ise mozaik
betonla kaplanmış olduğu görülmektedir. Günümüz örneklerine göre oldukça yüksek tutulan
ahşap tavanların da akustik ve iklimlendirme
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problemlerinden dolayı ters tavanla kapatılmış
oldukları tespit edilmiştir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.

Gazipaşa İlkokulu, genel görünüş.
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Tarihlendirme : Eserin 1914-18 arasında
inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Abdullah Satoğlu, Kayseri Ansiklopedisi,
Ankara 2002, s.123.

Gazipaşa İlkokulu, genel görünüş.

Gazipaşa İlkokulu, genel görünüş.
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Gazipaşa İlkokulu, genel görünüş.

Gazipaşa İlkokulu, iç mekan.
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ESERİN ADI : MEHMET GAZİ
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri Ulu camisinin güney cephe
ortasına bitişik olarak yapılmıştır.
Bugünkü durumu : Ziyarete açıktır.
Tarihi : XII. Yüz yıl ikinci çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri Ulu
camisinin güney cephe ortasına bitişik olarak
inşa edilen yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Üzeri
doğu ve batı cepheye eğimli sac örtü ile kapatılmıştır. Kod seviyesinin altında kalan türbenin avlusuna güney yönden merdivenlerle
inilmektedir. Güney cephe ortasında bulunan
sivri kemerli giriş kapısı cepheye girinti şeklinde yerleştirilmiştir. Kapının üzerinde küçük
ölçüde iki pencere vardır. Kapı ve pencere duvar yüzeyinden hafif çıkıntı oluşturan düz silmelerle çerçevelenmiştir. Kapı düzenlemesinin
iki yanında simetrik olarak yerleştirilmiş, duvar
seviyesinden kademeli silmelerle girinti şeklinde yerleştirilmiş yaklaşık dikdörtgen formlu iki
penceresi bulunmaktadır.

Dikdörtgen planlı türbenin üzeri tek tonoz
örtü ile kapatılmıştır. İçerisinde sanduka bulunmaktadır.
Süslemesi : Türbe, kapı ve pencere düzenlemeleri dışında sade tutulmuş, süs unsuru taşımamaktadır.
Malzeme ve teknik: Yapıda düzgün kesme
taş kaplama kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Melik Mehmed Gazi’nin 6
Ocak 1143’de öldüğü ve kendi yaptırdığı külliyesindeki (Ulu Cami ve Melik Gazi Medresesi)
türbesine gömüldüğü belirtilmektedir.

Mehmet Gazi Türbesi’nden görünüş.
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Bu bilgilerden hareketle türbenin XII. Yüz
yıl ikinci çeyreğinde yapıldığı düşünülmektedir.
Kaynakça :
Halil Edhem, Kayseri Şehri,
(Sadeleştiren:Kemal Göde) 1000 Temel Eser,
No : 93, Ankara, 1982.
Mehmet ÇAYIRDAĞ, Kayseri Tarihi
Araştırmaları, Kayseri, 2001, s. 15.

Mehmet Gazi Türbesi, giriş kapısı.

Mehmet Gazi Türbesi, iç mekan.
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ESERİN ADI : BATTAL TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Battal Mahallesi,
Battalaltı Mevkii.
Bugünkü durumu :Türbenin üst katı yıkılmış, günümüze alt katı gelebilmiştir.
Tarihi : Yoktur.
Plan ve mimari özellikleri :Battal Gazi Camisinin kuzey-doğu cephesine bitişik olan türbenin beşik tonoz örtülü alt katı günümüze gelebilmiştir. Zeminden üç basamaklı merdivenle
inilerek batı kenarı ortasına açılmış dikdörtgen
kapı açıklığı ile girilmektedir. Alt kat yaklaşık dikdörtgen planlı, üzeri sivri beşik tonozla
örtülüdür. Zemini beton ile kaplı bu mekanda
sanat ve tarih değeri olmayan sanduka bulunmaktadır. Dışta üst örtünün üzeri çimento ile
kaplanmış ve ortasında havalanmayı sağlayan
bir delik bulunmaktadır.
Üst katının orijinalinde tonozla örtüldüğü ve
eyvan tipinde olduğu düşünülmektedir.
Süslemesi : Türbenin kalan kısmında süs
unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapı kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Dışta siyah renkli ve
büyük ölçekli taşlarla 1.35 m. genişliği bulan
duvar yapılmıştır.
Kitabesi : Eserin günümüze ulaşan kitabesi
bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Yapıyı doğrudan tarihlendirmeye yarayacak belge ve bilgi bulunmamaktadır. Emeviler döneminde VIII. Asırda Bizansa
karşı yapılan seferlerde Battal Gazi’nin büyük
kahramanlıklar gösterdiği ve destanlaşan bir kişiliği ortaya çıkmıştır. Battal Gazi’nin vefatının
122/740 tarihinde Afyonkarahisar yakınlarında
vuku bulduğu bilinmektedir. Anadolu’da büyük
şöhrete ulaşan Battal Gazi adına yapılmış eserlerin olduğu görülmektedir. Battal Gazi Camisi
ve türbesinin Danişmentliler zamanında Battal

(Hakkı Önkal’dan)

Gazi’nin anısına yapıldığı düşünülebilir. Kaynaklarda belirtilen hususlar da dikkate alınarak
yapının XII. Asrın ikinci yarısında inşa edilmiş
olabileceği kabul edilmektedir.
Kaynakça:
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Osman Turan, Selçuklular Zamanında
Türkiye, İstanbul, 1971.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1976.
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Battal Türbesi, genel görünüş.

Battal Türbesi’ne giriş.
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Battal Türbesi, iç mekan.
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ESERİN ADI :
		
		
		

HASBEK (KADI,
MESUD 			
GÜLZAR) 			
KÜMBETİ

İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri Kocasinan ilçesi Hastane
Caddesi üzerinde, Saat Sokağının başındadır.
Bugünkü durumu : Eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü tarafından onarılan eser
sağlam olmakla birlikte iç kısmı haraptır.
Tarihi : H. 580 / M. 1184-1185
Plan ve mimari özellikleri : Kare bir kaide
üzerine oturan sekiz kenarlı gövdenin üzeri içten
kubbe dıştan pramidal bir külahla örtülmüştür.
Türbeye; kuzey yöndeki düz atkılı dikdörtgen kapı ile girilmektedir. Girişin karşısında
bir mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrap beş sıra
mukarnaslı kavsaraya sahiptir.
Gövdenin her cephesi profilli, yuvarlak kör
kemerlerle hareketlendirilmiştir. Doğu, batı,
güneydoğu ve güneybatı cephelerinde ikiz kemerli pencereler yer almaktadır. Pencerelerin
sövelerinde kesme taş kullanılmıştır. Pencereler içe dikdörtgen nişler halinde açılmaktadır.
Türbenin alt katı toprak altında kalmıştır.
Alt kata tekabül eden kübik kaidenin köşeleri,
üçgen çıkıntılar halinde belirmektedir.
Süslemesi : Eserin cepheleri kemer silmelerle hareketlendirilmiştir. Kemer silmeleri
sade tutulmuştur. Alçıdan yapılan yarım daire
mihrap nişi mukarnaslarla nihayetlenmektedir.
Nişin etrafı alçı silmelerle çerçevelenmiş, köşelerinde, vazo şeklinde başlıklara sahip gömme sütunceler bulunmaktadır. Türbe sade bir
görünüşe sahiptir.
Malzeme ve teknik: Kümbetin moloz taş
dolgulu duvarları dışta kesmetaş kaplamalıdır.
İçten kubbe ile örtülmüştür. Sivri kubbe dıştan
kesmetaştan piramidal bir külahla örtülmektedir. Külah yüzeylerinin birleşme yerlerini ince
uzun taş parçaları sarmaktadır. Kümbetin zemini topraktır.
Kitabesi : Kümbetin kuzey, kuzeydoğu ve
doğu duvarlarında üstte kemer üzengilerinin
aralarına gelecek şekilde kitabe kuşağı bulun388
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maktadır. Kitabenin Türkçesi şöyledir: “Bu türbe 580 (1184/1185 senesinde Aksaray’da zulmen öldürülen Şehid Nisanoğlu Ali’nin oğlu
Mes’ud’un şehitliğidir. Allah onu ve şehid olan
bütün Hz. Muhammed (salat onun üzerine olsun) ümmetine rahmet etsin”
Tarihlendirme : Kitabesine göre H580M1184/1185.

Kaynakça :
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.

Hasbek Kümbeti ve Çeşmesi, genel görünüş.

Hasbek Kümbeti, genel görünüş.
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ESERİN ADI :
		
		
		
		

EMİR			
CEMALEDDİN 		
TANRIVERMİŞ
(HAN CAMİSİ) 		
KÜMBETİ

İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri merkez, Talas caddesi üzerinde, Han Camisinin hemen güneybatısındadır.
Bugünkü durumu : 1976 yılında restore
edilen eser sağlam durumdadır.
Tarihi : H. 584 / M. 1188-1189
Plan ve mimari özellikleri : Türbe; kare bir
oturtmalık (kaide) üzerinde yükselen sekizgen
gövdeli, içten sivri kubbe ile dıştan piramidal
külah ile örtülüdür.
Günümüzde çukurda kalan kümbetin bulunduğu alana merdivenle inilen yapının kuzey duvarının büyük bir kısmını ve kuzeybatı duvarının tamamını içine alacak şekilde dikdörtgen bir
giriş mekanı yer almaktadır. Bu mekanın doğu
cephede bulunan kapısı, kesmetaş söveli, lentolu
dikdörtgen şeklinde ve basit görünümdedir. Giriş mekanı içte; doğu-batı doğrultusunda uzanan
beşik tonozla örtülüdür. Burası dışarıdan eğimli
çatı içine alınmıştır. Türbenin bu tonozla örtülü
hacimle birlikte planlanıp inşa edildiği taş örgüden anlaşılmaktadır. Türbe ile bu giriş mekanı
bir kapı açıklığı ile birbirine bağlanmıştır.
Türbenin üst katına doğu kenarında açılmış
basit dikdörtgen şekilli bir kapıdan girilmektedir. Kesme taş ile kaplı olan türbenin iç mekanın
kenar uzunlukları farklılık göstermektedir. Güney kenarın ortasında yarım daire kesitli ve sivri
kemer kavisli yarım kubbe ile nihayetlenen basit
bir mihrap nişi yer almaktadır. Döşemesinin taş
olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır.
Doğu cephedeki giriş kapısının altına denk
gelen girişe sahip olan cenazelik katı 1976 yılında yapılan restorasyon çalışması sırasında
ortaya çıkarılmıştır. Burası yaklaşık kare planlı, zemini taşla kaplı, üzeri sivri beşik tonozla
örtülü penceresi olmayan bir hacim olarak düzenlenmiştir.
Kare planlı bir kaide üzerine yükselen se390
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metine 632 senesinin cemaziyel evvelinde göçtü. Peygambere, o’nun güzel ve temiz ailesine
ve bütün ashabına selam olsun” yazılıdır.
İkinci küçük sandukada ise “H. 584/M.118889 yılında vefat eden Cemaleddin Tanrıbirmiş
(Tanrıvermiş) bin Davud’a ait” olduğu yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabesine göre türbe
584/1188-1189 tarihinde inşa olunmuştur.

kizgen gövde dışta da kesme taşla kaplanmış
ve hiçbir kenarda tezyinata yer verilmemiştir.
Dört kenarda açılmış ikiz kemerli dikdörtgen
pencereler cepheleri hareketlendirmiştir. Devşirme sütuncelerin yer aldığı pencereler içeriye
doğru genişlemektedir.
Süslemesi : Gövde üst kısmında bulunan
yazı kuşağı dışında yapıda süs unsuru bulunmamaktadır. Sade bir görünüşe sahiptir.
Malzeme ve teknik : Han cami türbesinin
dış cephesinin bütününde kesme taş kullanılmıştır. Gövde oturduğu alana nisbetle yüksek
tutulmuştur.
Kitabesi : Kümbetin gövde üst kısmında,
doğudan başlayarak bütün cepheleri dolaşan kitabe kuşağında Ayet-el Kürsi yi de ihtiva eden
tarih bölümüyle tamamlanmaktadır. Kitabede;
“Bu kabir merhum, mahsun, büyük kumandan, kerem sahibi Cemaleddin Tanrıvermiş bin
Davud’undur. Allah makamını nurlandırsın,
Allah ki ondan başka Tanrı yoktur, daima diri
ve yarattiklarını koruyup yöneticidir. Göklerde
ve yerde olanların hepsi onundur. Onun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir?
Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir.
Onun ilminden ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun
kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları korumak kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Beşyüzseksendört
senesinde” yazılıdır.
Ayrıca kümbetin üst katında yer alan taş sandukalardan büyük olanında üç sıra halinde yazı
yer almaktadır. Burada Ali İmran suresi 18. ve
19. ayetinin yarısı ve Ayet-el Kürsi yazılıdır.
Alt sırada ise “Emir Ali Hüsam Allah’ın rah-

Kaynakça :
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları”, Tarih Dergisi, S. XXXIV, İstanbul,
1984.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.

Han Kümbeti, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ÇİFTE MEDRESE;
		(Gıyasiye, Şifaiye, 		
		 Şifahatun Medresesi)

TÜRBESÎ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Yenice Hacı ikiz (ismail) Mahallesindedir. Mimar Sinan Parkı içindeki Çifte Medresenin doğu eyvanı ile kuzey-doğu köşesindeki tonozlu salonun arasındaki mekanı işgal
etmektedir.
Bugünkü durumu :İyi durumdadır.
Tarihi : Kitabesine göre, H. 602-608 / M.
1205-1211
Plan ve mimari özellikleri : Çifte Medrese olarak da anılan yapı birbirine bitişik, açık
avlulu iki yapıdan teşekkül eder. Medrese ve
şifahane, dikdörtgen şeklinde yan yana iki ayrı
bina olarak düzenlenmiştir.
Gerek şifahane gerekse medrese bir açık
avlu etrafında tertiplenen dört eyvanlı şemaya
uygun olarak inşa edilmiştir.
Medresenin doğu kanadının ortasında yine
bir eyvan ve bu eyvanın güneyinde iki mekan
vardır. Eyvanın kuzeyindeki mekan Gevher
Nesibe Hatun’un kümbeti olarak değerlendirilmiştir. Kümbet; iki katlı, sekizgen planlı, piramidal külah ile örtülüdür. Sekizgen piramidal
külahın hem iç hm dış örtüde kullanıldığı ilk
örnek olmasi bakımından önemlidir.
Dışarıya irtibatı bulunmayan türbeye, medresenin avlusundan geçilerek ulaşılmaktadır.
Çift katlı olan türbenin her iki katina giriş
de aynı yönde ve altlı üstlü tertip edilmiş olup,
medresenin doğu revakına açılırlar. Üst kata
iki yönlü ve üçer basamaklı birer merdivenle
çıkılır. Basık kemerli giriş açıklığının iki yaninda başlıksız ve kaidesiz ince iki sütunce yer
almakta ve bunlar bir taçla basık kapı kemerinin üzerinde birleşmektedir. Bunu tezyinatsız
bir konkav silme takip etmekte ve basamaklar
yapmak suretiyle onu kavramaktadır. Bunun
üzerinde de basık bir kemer bulunmaktadır,
îçte gayri muntazam bir sekizgen plan arzeden
türbe üst örtüsü ile de pek çok Selçuklu türbesinden farklılık gösterir. Mekan oldukça yüksek bir pramidal külah ile örtülüdür. Giriş açık392
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lığının yer aldığı kenarın sağında ve solundaki
kenarlar i1e bunların mukabilindekilerde dört
yüksek niş açılmıştır. Derinlikleri birbirinden
farklı yarım daire kavisli bu nişler yukarıda yarım kubbeciklerle nihayet bulmaktadırlar. Ayrı-

ca kuzey ve güney duvarlarında da birer yarım
daire kemerle nihayetlenen iki küçük niş yer
almaktadır.
İçerisi dışa doğru daralıp küçülen dört pencere ile aydınlanır. Yüksekte açılmış bu bu
mazgal pencereleri dışında üst kat başka pencere ihtiva etmemektedir. Döşemesi taş kaplama
olan bu katta sanduka bulunmamaktadır.
Üst kata çıkış merdiveni sahanlığının altındaki iki basamaklı merdivenle türbenin mumyalığına inilmektedir. Sivri beşik tonozla örtülü
cenazelik dikdörtgen şekilli bir plan arzeder.
Giriş açıklığının bulunduğu kenarda ve açıklığın iki yanında yer alan iki mazgal penceresi
mekanı aydınlatır. İçte genişçe olan dikdörtgen
şekilli bu pencereler dışarıya doğru daralmaktadır. Son tamir esnasında zemini taşla döşenmiş cenazelikte sanduka mevcut değildir.
Türbe dışta medrese damının üzerinde sekizgen bir gövde halinde yükselmekte ve piramidal bir külahla nihayet bulmaktadır. Gövdenin her kenarı ortasında yarım daire kesitli ve
mahruti külahlı sekiz kule mevcuttur. Üst kat
mazgal pencereleri, dışarıya bu kulelerin ortasında açılmaktadır. Ayetel Kürsi’yi ihtiva eden
bir yazı kuşağı korniş altında sekiz yönde dolaşmaktadır. Konkav ve kaval silmelerin vücut
verdiği korniş üzerinde sivri külah yükselir.
Süslemesi : Süsleme bakımından sade olan
yapının iç kısmında nişlerle bir hareketlendirme sağlanmıştır. Medrese damı üzerinde kalan
kısımda kulelerle ve korniş altında gövdeyi dolaşan yazı kuşağı yapıdaki belli başlı süs unsurlarım oluşturmaktadır.
Malzeme ve teknik : Medrese yapılan restorasyonlarda oldukça değişikliğe uğramıştır.
Bu günkü haliyle bütünüyle kesme taştan bir
yapı kompleksinin bir parçasi halindedir. Tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Medresenin plan şemasına uydurulma zorunluluğundan
dolayı dikdörtgen bir alana sekizgen formunun
yerleştirilmesinde gayri muntazam bir sekizgen
oluşmuştur.
Kitabe ve Tarihi Kayıtları: Türbede, korniş
altındaki Ayet kitabesinden başka herhangi bir
kitabe mevcut değildir. Bünyesine dahil bulunduğu medrese üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Ancak medreseye batıdan bitişik ve onunla
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irtibatlı şifahanenin taçkapısı üzerinde yer alan
beyaz mermerden dikdörtgen şeklindeki kitabesinde; “Kılıçarslan oğlu, dinin ve dünyanın
koruyucusu, büyük Sultan Keyhüsrev zamanında -zamanı daim olsun- Kılıçarslan’ın kızı, din
ve dünyanın ismeti Melike Gevher Nesibe’nin
-Allah sizin için onu razı kılsın- vasiyeti olarak
H. 602 / M. 1205 yılında bu hastanenin inşasına ittifak etti (inşa ettirdi) olarak okunmuştur.
Mevcut kitabeden Sultan II. Kılıçarslan’ın kızı
Gevher Nesibe Hatun’un vasiyeti üzerine kardeşi Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatı
(1205-1211) zamanında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : Şifahiyenin banisi olarak
Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatında kız kardeşi, Kılıçarslan’ın kızı Melike
Gevher Nesibe’nin vasiyeti üzerine Gıyaseddin
Keyhüsrev tarafindan 1205-1211 yılları arasında yaptırılmıştır. Şifahiyenin yapıldığı tarih
kesin olarak bilinmesine mukabil türbenin de
yer aldığı medresenin yapılış tarihi kesin olarak
bilinmemektedir. Ancak medrese ile şifahiyenin organik bağlantısı, Gıyaseddin Keyhüsrev
tarafindan yaptırıldığı kabul edilen medresenin
banisi 1211 yılında vefat ettiği göz önünde tutulursa, her iki yapının aynı evrede 1205-1211
yılları arasında inşa ettirilmiş olduğu kabul edilebilir.
Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Medreseyi inşa ettirirken kız kardeşi için de bir türbe
yaptırdığı anlaşılmaktadır.
Kaynakça :
Akok, Mahmut, Kayseri’de Gevher Nesibe
Darüşşifası ve Sahabiye Medresesi Rölöve ve
Mimarisi, Türk Arkeoloji Dergisi, XVII/1,
Ankara, 1968.
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I, Ankara, 1969.
Arık, Oluş, “Erken Devir Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, Anadolu (Anatolia), XI.,
Ankara, 1967.
Cantay, Gönül, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür MerkeziYayını, Ankara, 1992.
Çayırdağ, Mehmet, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Çakmakoğlu, Alev, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997.
Sözen, Metin, Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Ankara,
1972.
Önkal, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996, s. 379-382.
Tuncer, Orhan Cezmi, Anadolu Kümbetleri, C. I., Güven Matbaası, Ankara, 1986.
Türkmen, Kerim, Selçuklu Döneminde
Kayseri’nin İmar Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Hanımlar, II. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998),
(Haz. A. Aktan-A. Öztürk) Kayseri, 1998.
Yinanç, Refet, “Kayseri ve Sivas Darüşşifalarının Vakıfları”, Belleten, C., XLVIII, Sayı:
189-190, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1984.

Gevher Nesibe Türbesi’nden görünüş.

Gevher Nesibe Türbesi, giriş cephesi.

Gevher Nesibe Türbesi, iç mekan.
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ESERİN ADI : HACİP ÇAVLI 		
		 KÜMBETİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez Sahabiye (Cürcürler)
Mahallesisindeki Anonim II Türbesinin Kuzeydoğusundadır.
Bugünkü durumu : Onarılmış ve işlevine
uygun kullanılmaktadır.
Tarihi : XII yüzyıl sonu veya XIII. Yüzyıl
başı.
Plan ve mimari özellikleri : Sekizgen gövdeli bir yapı olduğu anlaşılan kümbetin duvarlarında moloztaş dolgu üzerine kesme taş kaplama kullanıldığı dikkati çekmektedir. Kümbetin güneybatı ve batı duvarlarında kesme taş
söveli ikiz kemerli pencereleri yer almaktadır.
Bu pencereler iç kısma ahşap hatıllar üzerinde
yükselen kesme taştan yuvarlak kemerli dikdörtgen nişler halinde açılmaktadır.
Yapının üst örtüsünü içten kubbe dıştan pramidal külah olduğu anlaşılmaktadır.
Kümbetin güney duvarı ortasında kesme
taştan, hafif sivri kemeri, yarım silindirik nişi
olan mihrap yer almaktadır.
Süslemesi : Sade bir yapıdır. Dış duvarları
üstte dolaşan kabartma yazı kuşağı ve güney
cephedeki kitabe bordürü dışında süs unsuru
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kümbetin duvarları
kesme taş kaplamalı, moloz taş dolguludur. Horasan harcı kullanılan kümbette derz araları bellidir. Duvarlarda ahşap hatıllar kullanılmıştır.
Kitabesi : Kümbetin güney duvarında krem
renkli taş üzerinde kitabesi yer almaktadır.
Kabartma olarak palmet dizilerinin yer aldığı
bordürle çevrelenen kitabede iki satır halinde
“Haza Meşhedil merhum, Hacip Çavlı bin Abdulmelik Gazi” okunabilmiştir.
Tarihlendirme : Yapının günümüze gelen
duvar bölümleri, mihrabın sadeliği, ikiz kemerli pencereleri değerlendirildiğinde Kayseri’nin
erken tarihli kümbetleri ile benzerlikleri görülmektedir. Bu benzerlikler dikkate alınarak yapı
XII yüzyıl sonu veya XIII. Yüzyıl başına tarihlendirilmektedir.
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Kaynakça :
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları”, Tarih Dergisi, S. XXXIV, İstanbul,
1984.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.

Hacip Çavlı Kümbeti, genel görünüş.

Hacip Çavlı Kümbeti, kitabe.

Hacip Çavlı Kümbeti, saçaktaki yazı kuşağı.
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ESERİN ADI : ANONİM I 		
		 TÜRBE (İKİZ 		
		 KÜMBETLER II)
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kocasinan, Sahabiye Mahallesi Nuh
Kuşçulu Camisinin bahçesindedir. Üç kümbetlerden batıdaki kümbettir. Bazı çalışmalarda
İkiz kümbetler II olarak da ifade edilmiştir.
Bugünkü durumu : Sağlamdır.
Tarihi : XII yüzyıl sonu, XIII. Yüzyıl başları.
Plan ve mimari özellikleri : Türbe, kare bir
kaide üzerine oturan sekizgen gövde ile onu örten piramidal külaha sahiptir. Kuzey duvarının
ortasında blok taş söve ve lentolu olarak dikdörtgen şeklinde basit açıklık görünümünde
olan kapısı bulunmaktadır. Lentonun hemen
üzerinde yuvarlak kemerli bir niş şeklinde alınlık yer almaktadır. Muhtemelen üst kat girişinin altında alt katın kapısı bulunmaktadır ve bu
alt kat beşik tonoz örtülüdür.
Kümbetin kuzey, kuzey batı ve güney cepheleri dışındaki duvarlarında yuvarlak kemerli
nişler içerisinde açılan mazgal pencereler bulunmaktadır. Bu pencereler içe genişleyerek
dikdörtgen şeklinde açılmaktadır.
Girişin karşısında kıble duvarında yuvarlak
kemerli mihrap yer almaktadır. Dikdörtgen bir
niş içerisinde yer alan mihrabın yanlarında sütunce yerleri belli olmaktadır.
Dışta sekiz kenarlı gövdenin her cephesi
yarım daire kemerle şekillendirilmiştir. Girişin
bulunduğu kenar hariç, diğer bütün kenarlarda
sağır kemerlerin ortasına yarım daire kesitli ve
yarım kubbecikle nihayetlenen nişler yerleştirilmiştir.
Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmaktadır.
Külahın yüzeyleri kenarlarda taş silmelerle
kaplanmıştır.
Süslemesi : Süs unsuru olarak; kümbetin
sekizgen duvarlarını üstte dolaşan damlaların
sıralandığı korniş, yüzler düz silmeler ile yarım
daire şekilli nişler görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Kümbet kesme taş
kaplamalı düzgün bir işçiliğe sahiptir. Kümbe398
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tin duvarları içte kubbe hizasına kadar kaba ve
moloz taşlardan gelişigüzel bir işçilik gösterir.
Pencerelerin altında taşlar arasında ahşap hatıllar görülmektedir. Kubbesi ise kesme taş kaplamalıdır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Kümbet kare bir kaide üzerinde yükselen sekizgen gövdesi ile plan şekli
bakımından çok sık rastlanan bir tiptedir. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmaktadır. Benzer
şeklide yapılan uygulamalardan hareketle benzer özellikler taşıyan kümbetler içerisinde tarihi kesin olarak bilinen kümbetlerle karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede Anonim Türbe
I (İkiz Kümbetler II) yi XII yüzyıl sonu, XIII.
Yüzyıl başlarına tarihlendirmek uygun görülmektedir.

Kaynakça :
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.

Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.

Anonim Türbe I, genel görünüş.

Anonim Türbe I, cephe nişinden detay.
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ESERİN ADI : ANONİM II 		
		 TÜRBE (İKİZ 		
		 KÜMBETLER I)
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kocasinan, Sahabiye Mahallesi Nuh
Kuşçulu Camisinin bahçesindeki Anonim I
türbesinin yaklaşık 200 m. doğusundadır. Üç
kümbetlerden ortadaki kümbettir. Bazı çalışmalarda İkiz kümbetler I olarak da ifade edilmiştir.
Bugünkü durumu : Sağlamdır.
Tarihi : XII yüzyıl sonu, XIII. Yüzyıl başları.
Plan ve mimari özellikleri : Türbe,sekizgen
bir kaide kaide üzerine oturan, sekizgen gövde
ile onun üzerinde içten kubbe, dıştan piramidal
külah ile örtülüdür.
Kümbetin oturtmalığının toprak altında devam
ettiği ve kümbet kapısının altına gelecek şekilde
bir de kapısının olduğu, mumyalık katının tonoz
yada kubbe ile örtülü olduğu düşünülebilir.
Doğu, batı, güneybatı ve güneydoğu cephelerinde birer ikiz kemerli penceresi bulunmaktadır. Kuzey cephesine yerleştirilmiş dikdörtgen şekilli basit bir kapı açıklığı ile yapıya
girilmektedir. Kapı taş lentolu ve kesme taş sövelidir. Kümbetin güney duvarında orijinalinde
mevcut olan mihrabı restorasyon sırasında örülerek kapatılmıştır. Kümbeti iç kısmında köşelerde ye alan sekiz tromp ve aralarda sekiz yuvarlak kemerden sonra düz profilli bir silmeyle
hafif sivri bir kubbeye geçilmektedir. Kubbeyi
dışarıdan piramidal bir külah kaplamaktadır.
Yapının sekizgen cepheleri kademe yapan
yarım daire kemer silmelerle hareketlendirilmiştir. Kemer silmeler üzerinde bir yazı şeridi
eseri sekiz yönde dolaşmaktadır.
Süslemesi : Türbede tezyini unsur olarak
dış cephelerdeki kemer silmeler ile gövdeyi
üstte dolaşan yazı frizi görülmektedir. Bunlar
dışında herhangi bir bezeme görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının inşasında
kesme taş kullanılmıştır. Pencere kemerlerinin
üstünde ahşap hatıllar kurtağzı geçmelerle birbirine bağlanmıştır. Batı penceresinin sütuncesinde mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur. Korniş altında eseri çepeçevre dolaşan yazı şeridinde, batı kenarında Besmele ile İhlas Suresi başlamakta onu
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Ayete’l Kürsi takip etmektedir. Güney kenarının sağ başından itibaren Al-i İmran suresinin
18-19. ayetinin bir bölümü yazılıdır.
Tarihlendirme :Kitabesi olmayan kümbet, plan şekli olarak benzeyen Kayseri’de bulunan diğer kümbetlerle mukayese edilerek XII
yüzyıl sonları ile XIII yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.
Kaynakça :
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları”, Tarih Dergisi, S. XXXIV, İstanbul,
1984.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.

Anonim II Türbe (İkiz Kümbeter I), giriş kapısı.

Anonim II Türbe (İkiz Kümbeter I), genel görünüş.

Anonim II Türbe (İkiz Kümbeter I), saçaktaki yazı kuşağı.
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ESERİN ADI : LALA 			
		 MUSLİHİDDİN 		
		 KÜMBETİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Melikgazi, Lala Paşa
Mahallesi’nde Lala Camisine bitişik olarak yapılmıştır.
Bugünkü durumu : Sağlamdır.
Tarihi : XII. Yüzyılın son çeyreği veya XIII.
Yüzyılın başları.
Plan ve mimari özellikleri : Lala Muslihiddin Camisinin doğu duvarına bitişik olarak, kare
bir oturtmalık üzerinde sekizgen bir gövdeye
sahip olarak yükselen kümbet, içte ve dışta piramidal birer külah ile örtülüdür. Kümbet kuzeyde
dışa, batıda ise camiye birer kapı ile açılmaktadır. Kuzey kapısının altında mumyalık katına ait
bir kapıya sahiptir. Mumyalık katının kapısı dikdörtgen şeklinde basit bir açıklık halindedir. Bu
bölümün üzeri beşik tonoz örtülüdür.
Sekizgen gövdeli kümbetin kuzey, kuzeybatı ve batı duvarları dışında her cephesinde birer ikiz kemerli penceresi bulunmaktadır. Pencere aralarındaki beyaz mermerden sütunceler
devşirmedir. Pencereler içeriye genişleyerek
açılmaktadır. Ayrıca gövde üzerinde üç adet
yivli silme kuşak yer almakta ve “S” profilli
kornişle nihayetlenmektedir.
Kuzey yöndeki kapı açıklığı ile girilen ikinci katın kıble duvarı hariç diğer duvarlarında
yuvarlak kemerli dikdörtgen şeklinde birer niş
bulunmaktadır. Bu bölümün batı yönündeki
yuvarlak kemerli derin niş içerisinde, yuvarlak
kemerin sınırladığı bir alınlık ve mermer lento
ve sövelere sahip kapı açıklığı ile caminin ikinci sahnına geçilmektedir.
İçte üçgenlerle geçilen piramidal külah ile
örtülen kümbet dışta da piramidal bir külah ile
örtülmüştür. Külah yüzeylerinin kenarlarını
taştan ince bordürler kapatmakta ve külah üç
boğumlu bir alemle son bulmaktadır.
Süslemesi : Kümbetin duvarları içeriden
sıvanarak çeşitli kalem işi süslemelerle bezenmiştir. Duvar yüzeylerinde vazo içerisinde çiçekler, pencerelerin alt ve üst kısımlarında yazılar görülmektedir.
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Malzeme ve teknik : Kümbetin duvarları
kesme taş ile kaplanmıştır. Kapıların lento ve
sövelerinde, devşirme sütunceleri beyaz mermerdendir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapı üzerinde çalışma yapan araştırmacıların büyük çoğunluğu kümbetin
cami ile birlikte yapılmış olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak kümbetin camiden önce yapıldığını düşünen araştırmacılar da bulunmaktadır.
İki yapının da mimari elemanları, malzemeleri
ve yapım tekniğindeki benzerlikler dolayısıyla
yaklaşık veya aynı zaman diliminde yapılmış
olduklarını göstermektedir. Ayrıca Kayseri’de
XII. Yüzyıl ve XIII yüzyılın ilk çeyreğine ait
olan kümbetlerin özelliklerine olan benzerliği
de dikte alındığında Lala Muslihiddin kümbeti
de bu tarihlerde yapılmış olmalıdır.
Kaynakça :
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982.

Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.

Lala Muslihiddin Kümbeti, genel görünüş.

Lala Muslihiddin Kümbeti, mumyalık girişi.
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ESERİN ADI : ÇİFTE KÜMBET
		 (MELİKE ADİLE
		 KÜMBETİ)
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri merkez, Melikgazi, Konaklar Mevkisindedir. Sivas caddesi üzerindedir.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine
uygun kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 645 / M. 1247.
Plan ve mimari özellikleri : Kümbet; yüksek kare bir oturtmalık üzerinde yükselen sekizgen gövdeli, içten kubbe dıştan piramidal
bir külah ile örtülüdür.
Beşik tonozla örtülü mumyalık katına kuzeyden girilmektedir. Kare şeklindeki toprak
zeminli mumyalık katının üzeri kuzey-güney
istikametinde moloz taştan yapılmış beşik tonoz ile örtülmüştür. Oturtmalığın güney cephesinde bir dehliz penceresi yer almaktadır.
Kapısı batı yönde açılmış olan üst kata bu
gün yıkılmış tek yönlü ve yedi basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır. Kübik kaide üzerine
yükselen sekiz kenarlı gövdenin, üst kata girişini ihtiva eden batı cephesi bir taçkapı gibi düzenlenmiştir. Taç kapının kemeri kesme taştan
çift merkezli sivri kemer şeklindedir. Taçkapının
sivri kemeri de süslemelidir. Yaklaşık olarak batı
cephesini kaplayan Taçkapı bölümünü dışta taşa
oyularak meydana getirilen yarım yıldızların belirli aralıklarla yer aldığı bir bordür çevrelemektedir. Bunu kademeli olarak daha geniş bir bordür, üzerinde geometrik geçmeli bir süsleme ile
takip etmektedir. Dar ve eğimli bordürden sonra
kapı nişinin üstünde beyaz mermerden dikdörtgen şeklinde üzerinde beş satır halinde kabartma
yazıya sahip olan bir kitabe bulunmaktadır. Mukarnaslı bir niş içerisine yerleştirilmiş basık kemerli kapıdan üst kata girilmektedir. Gövdenin
sekiz köşesine zarif birer başlığı bulunan birer
sütunce yerleştirilmiştir. Duvar yüzeyleri birbirini kademeli olarak takip eden ikişer adet sivri
kemerlerle hareketlendirilmiştir. Kesme taştan
meydana gelen bu kemerlerden dıştaki, duvarları sınırlayan sütuncelere dayanırken içteki kemerlerin uzantıları bir bordür şeklinde yazılarda
devam etmektedir.
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Pencereler kümbetin üst katının güneybatı,
kuzeybatı, kuzeydoğu, ve güneydoğu cephelerinde profilli sivri kemerlerin hemen altında yer
almaktadır. Bu pencereler duvar yüzeyinden az
derin, dikdörtgen bir niş içerisinde, mazgal pencere şeklindedir. Pencereler içeriye kesme taştan
kemerli dikdörtgen nişlerle açılmaktadır.
Üst kat farklı ölçülerde olan sekiz kenarlı

bir plan gösterir. Kümbetin sekiz duvarı da içte
sivri kemerlidir. İçten sekiz kenarlı bir kubbe
dıştan piramidal bir külah ile örtülüdür.
Bu mekandaki mihrap nişi güney duvarındadır. Dikdörtgen şeklindeki mihrap kısmını
kademeli bir şekilde iki bordür çevrelemektedir. İkinci ve geniş bordüründe kabartma olarak yer aldığı bir bezeme bulunmaktadır. Mihrap kavsarası yedi sıra mukarnastan meydana
gelmiştir. Mihrap nişi ise üç yüzlüdür. Nişin iki
yanında yer alan zar başlıklı sütunceler harap
vaziyettedir.
Süslemesi : Türbenin hem içinde hem de
dışında süslemeye rastlanmaktadır. Taş üzerinde alçak kabartma olarak yer alan bezemeler;
yazı kuşağı, (sekizgen kümbetin duvarlarını
üstte sülüs yazı olarak Bakara Suresinin ilk
ayeti kerimesi dolaşmaktadır.) geometrik süsleme (taçkapının bordürlerinde, kapının geniş
bordüründe,mihrapta), bitkisel süsleme; taçkapının sivri kemeri yan yana, tek tek sıralanan
kabartma palmet motiflerinden meydana gelmiştir.
Malzeme ve teknik : Kümbet tümüyle kesme taştan yapılmıştır. Dolgu malzemesi olarak
moloz taş kullanılan duvarlar düzgün bir kesme
taş işçiliğine sahiptir. Yapıda sadece kapı üzerindeki kitabelerde beyaz mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Korniş altında gövdeyi çepeçevre dolaşan yazı kuşağı Bakara Suresinin ilk
ayetini ihtiva etmektedir. Kapı kemeri üzerindeki beş satırlık kitabede; “Bu türbe, melike,
saide, şehide, alime, zahide, din ve dünyanın
ismetlisi, İslam ve Müslümanların saf kadını,
alemde kadınların efendisi, iyi hasletler sahibi,

dünya ve ahiretin hanımefendisi, melikelerin
melikesi, iyilik ve bereketin menşei, Eyyub
ğullarından Meliku’l-Adil Ebu Beki’in kızına
aittir. Allah her ikisinin kabrini nurlandırsın ve
onların ruhlarını ve kokularını temiz kılsın. Bu
türbenin yapılmasını 645 senesinde onun namuslu kızları emretti. Allah onları emellerine
kavuştursun ve hallerini güzel eylesin”.
Tarihlendirme : Kapısı üzenrindeki kitabesine göre H. 645/ M. 1247 yılında yapılmıştır.
Kaynakça :
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Osman Turan, Selçuklular Zamanında
Türkiye, İstanbul, 1971.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. 3, Ankara, 1992.
Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.
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Çifte Kümbet, genel görünüş.

Çifte Kümbet, mumyalık girişi.

406

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Çifte Kümbet, taçkapı.

Çifte Kümbet, kitabe.
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ESERİN ADI : AVGUNLU 		
		 MEDRESE 		
		 (HAVUZLU 		
		 MEDRESE)
		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Gevher
Nesibe (Yalman) Mahallesinde yer alan Avgunlu medresesinin bir bölümünü teşkil etmektedir.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır.
Tarihi : !3. yüzyıl ikinci çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Medreseye taç
kapıdan girildikten sonra, giriş eyvanına geçilir. Giriş eyvanı beşik tonozlu olup, solunda
dikdörtgen planlı bir odaya açılan kapı, sağında
ise kümbetin ziyaretgah katına çıkan karşılıklı
merdivenler yer almaktadır.
Giriş kapısının sağındaki mekanın medresenin inşasını sağlayan zatın türbesi olarak düzenlendiği düşünülmektedir. Dikdörtgen şeklindeki
medresenin kuzeyindeki giriş eyvanının sağında yer alan kümbet, iki katlı olup, kare kaideli
ve sekizgen gövdelidir. Her iki katın girişleri
ayrı yönlerde tertip edilmiştir. Eserin üst kat
girişi medresenin giriş eyvanına, alt kat (cenazeliğin) girişi güney yöne, batıdaki yan eyvanın
içine açılan küçük bir düz atkılı kapı açıklığı
şeklindedir. Eserin alt kat girişi güneyde tertip
edilmiş olup önündeki doğu-batı istikametinde
uzanan tonozlu kare bir mekana açılmaktadır.
Tamamen kesme taşlarla kaplı olan bu kat doğu
ve batı kenarlarında açılmış olan iki pencere ile
aydınlatılırken günümüzde doldurularak kapatılmıştır. Sanduka ihtiva etmeyen cenazeliğin
zemini restorasyonla son şeklini almıştır.
Giriş eyvanından sekiz basamaklı bir merdivenle ulaşılan dikdörtgen şeklinde bir kapı ile
girilen ziyaretgah katı eşit yüzeylerden oluşan
sekizgen planlıdır. Kümbetin üst katını içte kubbe dışta ise sekizgen şeklinde yükselen duvarları kesme taştan bir külah örtmektedir. Kümbetin
iç kesiminde kubbeye geçiş, sekizgen gövdenin
köşelerinde yer alan pahlı taşlarla sağlanmıştır.
Buradan onaltıgen kasnağa ve kubbeye geçilmektedir. Yalnız köşelerde yer alan bu taşlar
farklı şekillerde; mukarnaslı, istiridye kabuğu,
üç dilimli olarak süslenmişlerdir.
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Kubbe eteği altına açılmış yedi mazgal
pencere ile ikinci kat mekanı aydınlatılmıştır.
Bu üst pencerelerden başka kuzey kenarında
muhdes olduğu düşünülen bir pencere açıklığı
bulunmaktadır. İkinci katta sanduka bulunmamaktadır.
Türbe medresenin damı üzerinde sekizgen
bir gövde halinde yükselmekte ve piramidal bir
külahla nihayetlenmektedir. Dışta da tamamen
kesme taşla kaplı ve hiçbir süs ihtiva etmeyen
eserin kornişi altında açılan kemerli dar pence-

reler, duvarların tek dize görünüşünü bozmaktadır. Birbirini takib eden iki konkav silmenin
vücuda getirdiği korniş gövdeyi sınırlamakta
ve külaha geçişi sağlamaktadır.
Süslemesi : Genel anlamda türbe sade bir
yapıdır. Kümbet kapısın çevreleyen bordürlerde kabartma olarak yer alan geometrik geçmelerin dışında herhangi bir bezemeye rastlanmamıştır.
Malzeme ve teknik : Eserde yalnızca kesme taş kullanılmıştır. Avgunlu medresesinin
türbesi, Gevher Nesibe Hatun Türbesi’nde olduğu gibi damın üzerinde de devam etmektedir.
Burada medresenin bir odasının türbeye dönüştürülmesi yanında üst kısmının dışarıdan da görülmesi sağlanmıştır.
Kitabesi : Türbeye ait herhangi bir kitabe
mevcut değildir.
Tarihlendirme : Medresenin planı ve yapı
karakteri göz önünde tutularak eserin 13.yüz
yılın başlarında veya ilk yarısına ait olabileceği
genel olarak kabul edilmektedir. Türbe medrese ile birlikte düşünülmüş ve beraber inşa
edilmiştir. Mederese ve türbe, plan gelişimi,
mimari elemanlarının özellikleri dikkate alınarak Kayseri’de bulunan örnekleri karşılaştırıldığında 1220-1230 yılları arasında yapılmış
olmalıdır.

Kaynakça :
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Sadeleştiren:
Kemal Göde) 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara, 1982.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri
I, Selçuklu Dönemi, Ankara, 1986.
Oluş, Arık, “Erken Devir Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, Anadolu (Anatolia), XI.,
Ankara, 1967.
Alev, Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Ankara,
1972.
Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, I, II,
İstanbul, 1970, 1972.
M. Abicel, “Kayseri Merkez Avgunlu Medresesi”, III. Vakıf haftası, (4-9. Aralık.1990),
Ankara, 1991.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.

Avgunlu Medrese Türbesi, genel görünüş.
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ESERİN AD : MAHPERİ 			
		 (HUNAT) HATUN
		 KÜMBETİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri merkez, Melikgazi, Kağnıpazarı Mahallesindedir. Cami, Medrese, Hamam
ve türbeden oluşan külliye surun dışında, iç
kalenin doğusunda, şehrin merkezinde bulunmaktadır. Türbe; Hunad camisinin kuzeybatı
köşesindedir.
Bugünkü durumu : Sağlamdır.
Tarihi : 1260-1270
Plan ve mimari özellikleri : Hunad camisinin kuzeybatı köşesinde bir avlu içinde inşa
edilmiş olan kümbet, kare şeklinde mukarnaslı
bir kaide üzerinde yükselen sekizgen bir gövde
üzerinde içten kubbe dıştan piramidal külah ile
örtülüdür. Dışarıya açılan kapısı bulunmayan
türbe üst katın kuzey cephesinden bir koridorla
medreseye bağlanmıştır. Muntazam olmayan
ve sivri beşik tonozla örtülü bulunan dehlizin
çarpıklığı sonradan medreseye bitişik olarak
yapılan türbenin, medrese ile bağlantısını sağlayabilmek zaruretinden doğmuştur. Bir taçkapıya sahip olmayan kümbeti kuzey ve güney
cepheler dışında bütün duvarlarının üstünde
açılan ikiz kemerli pencereler aydınlatmaktadır.
Kümbet bir mumyalık katına sahip değildir.
Sekizgen duvarlarının üzerinde yükselen kare
oturtmalık, birbirini kademeli olarak takip eden
beş sıra mukarnasla medreseye bitişik olduğu
kuzey tarafı hariç, süslenmiştir. Bu kaide üzerinde yer alan kümbetin sekizgen duvarlarını altta
önce düz, sonra yuvarlak bir kaval silme çevrelemektedir. Gövde köşelerde gövdeleri tamamen
geometrik örneklerle kaplı yuvarlak köşe sütunceleri ile birbirinden ayrılmakta ve her cephede
yan yana iki kemer silme şekillendirmektedir.
Değişik geometrik örgülerle doldurulmuş kemer
silmeler zemine kadar inmektedir. Kemer köşelikleri değişik örnekli tezyinatlarla (gamalı haç
yapan meandırlar, meandırlar arasında iç içe halkalanan baklavalardan yıldızlar vardır.
Gövdenin üst kısmında kabartma olarak
Ayetel Kürsi yazılı bir kuşak kümbetin bütün
duvarlarını dolaşmaktadır.Bunun üzerinde alt
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(Mahmut Akok’tan)

sırası bitkisel bezemeli üç sıra mukarnaslı bir
bordür kademeli olarak dışa taşmaktadır. Mukarnaslı konsolun üzerinde, üstteki meandrlı
olmak üzere kuvvetli silmelerin vücud verdiği
korniş üzerinde yüksek sivri pramidal külah
yükselmektedir.
Altı kenardaki pencere dışta, birer kısa sütuncenin ikiye böldüğü üç dilimli kemerlerle
nihayetlenen mazgal pencereleri şeklindedir.

Bu göz pencereleri sivri kemerli sathi bir niş
içine alır. Dilimli kemerciklerin araları, kemerlerin satıhları palmet, lotus ve kıvrık dal desenleriyle süslenmiştir.
Üst katın iç kısmında sade bir görünüşe sahip olan kümbetin güney duvarında mihrabı
yer almaktadır. Beş sıra mukarnaslı kavsarası
olan mihrabın teğet kemeri süslemelidir ve bir
bordür halinde aşağıya kadar uzanır. Kemer köşeliklerinde kabara yer almaktadır. Beş yüzeyli
mihrap nişi süslemelere sahiptir.
Süslemesi : Kümbette süsleme, yapı içerisinde sadece mihrabda, dışta;sekiz yönde cephelerde uygulanmıştır. Süslemede yazı, mukarnas,
geometrik ve bitkisel motifler müşterek olarak
değerlendirilmiş ve dengeli bir kompozisyon
elde edilmiştir. Bezemeler alçak kabartma ve
kazıma tekniğinde meydana getirilmiştir.
Malzeme ve teknik : Kümbetin, yalnızca
moloz taş dolgulu taş üzerine kesme taşın kaplama olarak kullanıldığı duvarlarında özenli bir
taş işçiliği görülmektedir. Kümbetin ikiz kemerli pencerelerinde beyaz mermerden devşirme sütunceler kullanılmıştır.
Bilindiği gibi türbe, caminin içinde, kuzeybatı köşesinde küçük bir avlu içerisinde inşa
edilmiştir. Caminin bu köşesini örten tonozlar
yıktırılarak bu küçük avlu elde edilmiş ve türbe
inşa edilerek medrese ile irtibatlandırılmış, girişteki çarpıklık da bunun zaruri bir sonucu olmuştur şeklinde görüş ifade edilmektedir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde, caminin bu köşesinin, cami inşa edilirken
boş bırakıldığı, bakiyelerin incelenmesi sonucu
burada gayr-i islami bir yapının bulunduğu, bu
yapının , manevi mertebesi olan bir müslümanın türbesi haline getirilmiş olduğu için yıktırılmayıp muhafaza edildiği, caminin bu yöndeki
tonozlarının çökerken bu yapının yıkıldığı veya
hasara uğradığı ve bu eski türbenin yerine, eski
türbedeki kabri de içine alacak şekilde yeni türbenin inşa edildiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Kitabesi : Kümbetin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Mukarnaslı konsolun altında gövdeyi çepeçevre dolaşan yazı kuşağı
besmele ile birlikte Ayete’l Kürsi ve Ali İmran
Suresi 18 ve 19. ayetlerini ihtiva etmektedir.
Türbe içinde Mahperi Hatuna ait sanduka

antik çağ lahit kapağı olup, kuzey yüzüne Sülüs
yazı ile Ayete’el kürsi yazılmıştır. Güneye bakan
yüzüne “Bu kabir hanımefendi, Seyide, setire,
saide, şehide, zahide, abide, ibadet etmeğe düşkün, mücahide, günahlardan korunmuş ve adalet
sahibi, dünyada kadınların melikesi, afife, temiz,
devrinin Meryem’i ve zamanın Haticesi, sayısız
mal tasadduku ile bilinen, din ve dünyanın saf
hanımı, merhum ve şehid Gıyaseddin Keyhüsrev bin Keykubat’ın annesi Mahperi Hatunundur. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin”.
Ortadaki ikinci sanduka basit ve gösterişsiz bir sanduka olup, baş ucunda şu kitabe yer
almaktadır. “Bu kabrin sahibesi, şehid Sultan
Keyhüsrev bin Keykubad’ın 683 senesi muharreminde vefat eden Selçuki hatundur.”
Üçüncü mezar ise isimsizdir.
Kitabeden I. Alaeddin Keykubad’ın zevcesi,
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi
Hatunun türbeyi kendi adına yaptırdığını anlıyoruz.
Kaynakça :
Ömür Bakırer, XIII ve XIV . Yüzyıllarda
Anadolu Mihrapları, Ankara, 1976.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, Çeviren : Ahmet Akif Tütenk, Ankara, 1954.
Haluk Karamağaralı, “Kayseri’deki Hunad Camiinin Restitüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Ankara, 1976
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Ankara,
1972.
Mahmut Akok “Kayseri’de Hunad Mimari
Külliyesinin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı 16/1, 1967, Ankara, 1968.
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Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara, 1965.
Osman Turan, Selçuklular Zamanında
Türkiye, İstanbul, 1971.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri
I, Selçuklu Dönemi, Ankara, 1986.
Oluş Arık, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, (Anatolia), Sayı: 11, 1967, Ankara, 1969.
Semra Ögel, Anadolu Selçuklularının Taş
Tezyinatı, Ankara, 1966.

Hunat Hatun Türbesi, genel görünüş.
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Rahmi Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir, 1982.
Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri,
1934.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987.

Hunat Hatun Türbesi, mukarnaslı kaide.

Hunat Hatun Türbesi, cephe düzenlemesi.

Hunat Hatun Türbesi, medrese duvarında eski
yapının bakiye izleri
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Hunat Hatun Türbesi, lahit.

Hunat Hatun Türbesi, mihrap bezemesi.
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ESERİN ADI : ŞAH CİHAN 		
		 HATUN TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Talas
Caddesi üzerinde, Seyyid Burhaneddin Mezarlığının batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
eser işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesinde inşa tarihi belirtilmemiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Döner kümbet
adıyla da bilenen yapı yaklaşık 6.50x6.50 m.
ölçülerinde kare plânlı bir kaideye sahiptir. Kaide köşelerde pahlanmıştır. Kaideden gövdeye
geçişte bir sıra mukarnas dizisi kullanılarak kaide ve gövde birbirinden ayrılmıştır. Kaide bölümünün yüksek tutulması türbenin bir mumyalığının olabileceği ihtimalini düşündürse de
munyalığa girişi sağlayan kapı yada havalandırma veya aydınlatma işlevine yönelik herhangi
açıklık yoktur. Esasen herhangi bir girişe sahip
olmayan bu bölümü, A.Gabriel tarafından çizilen plânda bir kapı açıklığıyla gösterilmiştir.
İçten daire olan türbenin gövdesi, çift sıra kaval
silmelerle biçimlenmiş tezyini kör kemerlerle
onikigene dönüşmektedir. Bu kemerli cephelerin içleri, çoğu yapı üzerinde yapılmış izlenimi
veren düzensiz ve birbirinin aynısı olmayan geometrik bezemelerle süslenmiştir. Bezemeler
yüksek kabartma olarak işlenmiştir. Geometrik
bezemelerle birlikte cephelerde bitkisel ve figürlü süslemeler de görülmektedir.
Türbenin kuzey cephesindeki taçkapısına
çift taraflı bir merdivenle çıkılmaktadır. Basık
kemerli kapı sövesinin önündeki sütunceler
mukarnas başlıklıdır. Beş sıra mukarnaslı kavsara bir sivri kemerle çerçeve içine alınmıştır.
Kapıyı ters U biçiminde saran asıl çerçeve bordürü ise rumi ve palmet dizisinden oluşan bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Bu bordürün
üst bölümünde kitabenin altında, büyük oranda
tahrip edilmiş olmakla birlikte kanatlı gövdeleri ve insan biçimi başlarıyla karşılıklı birer
sfenks figürü yer almaktadır. Aslında hayvanların kimliği tam olarak seçilemiyorsa da, düzenleme açısından 1312 tarihli Niğde Hüdavent
Hatun Türbesinin benzer figürlü bezemelerini
çağrıştırmaktadır.

(Mahmut Akok’tan)

Türbe giriş kapısının doğu ve batı cephesinde birbirine benzer iki figürlü kompozisyon yer
almaktadır. Batı ve doğu cephede kökleri bir
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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taş malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yapının taçkapısı üzerinde beyaz
mermer malzemeye yazılan kitabeden inşa tarihi
öğrenilememekte ancak yapının Şah Cihan Hatun
adına inşa ettirilmiş olduğu belirlenmektedir.
Tarihlendirme : Yapının Anadolu’daki
benzer örneklerinden hareketle Kayseri’nin İlhanlı valileri tarafından yönetildiği 14.yüzyılın
ilk çeyreğinde inşa edilmiş olabileceğini belirtebiliriz.

(Mahmut Akok’tan)

hilalden çıkan hayat ağacı altına farklı figürler
işlenmiştir. Doğu cephede hayat ağacının üstüne kuyruğu bir yıldız motifiyle bitirilmiş çift
başlı kartal, hayat ağacının altına da güneydeki
tahrip edilmiş birer aslan figürü yerleştirilmiştir. Batı cephedeki kompozisyonda ise hayat
ağacının üstüne herhangi bir figür işlenmemiş,
hayat ağacının altına ise büyük oranda tahrip
edilmiş harpy veya siren figürleri yüksek kabartma olarak yapılmıştır.
Türbe gövdesiyle üst örtüyü ayıran kuşak
üç farklı kompozisyonla bezelidir. Kuşak altta,
yaprak yüzeyleri yivlenmiş dilimli rumiler ve
üç dilimli palmetlerden oluşan bitkisel, ortada
sekiz kollu yıldızlardan oluşan geometrik ve
üstte iki sıra mukarnas dizisiyle süslenmiştir.
İçten kubbe olan üst örtü dıştan konik külahtır.
Barok nitelikli rumî ve palmet kabartmalarından oluşan bitkisel bezemeli bir bordürün
çerçevelediği beyaz mermer üzerine iki satır
olarak düzenlenen kitabede “Bu türbe Allah’ın
rızasını kazanmış olan mutlu Şah Cihan Hatun’a
aittir” anlamındaki ibareler bulunmaktadır.
Süslemesi : Yapının cephelerinde, saçağında ve taçkapısında figüratif, geometrik, bitkisel
ve mukarnaslı taş süslemeler yer almaktadır.
Malzeme ve teknik : Türbe düzgün kesme
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Kaynakça:
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Albert Gabriel, Monuments Turcs
D’Anatolie, I Paris, 1931.
Rahmi Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No :
14, İzmir, 1982, s. 19.
Ömür Bakırer, Anadolu Selçuklularında Tuğla İşçiliği, Malazgirt Armağanı, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s.187-188.
Albert, Gabriel, Türk Anıtları, Çeviren: A.,
Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara, 1962, s.87.
Oktay Aslanapa-E. Diez, s.80.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 129.
Selçuk Mülayim, ‘Selçuklu Geometrik Süslemeleri’, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 3, Sayı:9, İstanbul, 1990, s. 48-49.
Gönül Öney, ‘Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal’,
Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s. 154.
Mahmut Akok, ‘Kayseri’de Dört Mezar Anıtı’, Türk Etnoğrafya Dergisi, C. 12, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1970, s. 22-23.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C.I, Güven Matbaası, Ankara, 1966, s. 161.
Haluk Karamağaralı, ‘Erzurumdaki Hatuniye Medresesinin Tarihi ve Banisi Hakkında
Mülahazalar’, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, III., Ankara, 1971, s. 239.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 375-390.

Şah Cihan Hatun Türbesi, genel görünüş.

Şah Cihan Hatun Türbesi, cephe süslemesi.

Şah Cihan Hatun Türbesi, figürlü süsleme.

Şah Cihan Hatun Türbesi, cephe süslemelerinden detay.
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ESERİN ADI : BEŞPARMAK 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Erkilet yolu üzerinde, askeri lojmanlara ait bahçe içerisinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlamdır.
Tarihi : XIII. Yüzyıl sonu, XIV. Yüzyıl
başı.
Plan ve mimari özellikleri : Eyvan türbe
tipinde iki katlı olan yapı 1966 yılında Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.
Yüksek bir oturtmalık üzerinde eyvan şeklinde
dışa açılan beşik tonoz örtülü kesme taştan dikdörtgen şeklinde bir türbedir.
Türbeye giriş doğu cephesinin ortasında yer
alan iki taraflı merdivenle sağlanmaktadır. Kademeli sivri kemerli kalkan duvarlı bu cepheden
eyvana geçilmektedir. Eyvanın arka duvarında
dikdörtgen şeklinde bir pencere, güney duvarının ortasında mihrap yer almaktadır. Mihrap
üç yüzlü nişe sahiptir. Bu nişi sivri kemerli bir
bordür çevrelemektedir. Bordürde kabartma
olarak örgülü geçme motifler yer almaktadır.
Eyvan türbe beşik tonozla örtülüdür.
Türbenin batı cephesinde merdivenlerin altında mumyalık katına açılan bir kapısı vardır.
Kesme taştan yenilenen kapı, cepheden dikdörtgen çıkıntı halindedir. Giriş yeri sonradan demir parmaklıklı bir kapıyla kapatılmıştır. Türbenin mumyalık katının örtüsü beşik tonozdur.
Mumyalık katının doğu duvarında, beşik tonoz
örtünün başladığı noktada sona eren bir mazgal
pencere , doğu duvarında yatık dikdörtgen şeklinde pencere bulunmaktadır.
Süslemesi : Türbe genel olarak sade görünüşe sahiptir.
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Malzeme ve teknik : Türbenin duvar örgüsü içte ve dışta kesme taş kaplamalıdır. Dolgu malzemesi olarak moloz taş kullanılmıştır.
Düzgün bir taş işçiliği görülen türbede özellikle oturtmalık, giriş, kalkan duvarın üst kısmı,
çatı ve duvarların dış yüzlerinin büyük bölümü
yenilenmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eyvan şeklindeki türbeler XII yüzyılda ortaya çıkmakta, XIII. Yüz yıl
başlarından itibaren sayıları artarak, XIV. Yüz
yıl başlarına kadar gelişme göstermektedir.
XIV. Yüz yıldan sonra ise bu tip türbelerde, sadeleşme ve çeşitlenme başlamaktadır.
Sahip olduğu mimari özellikleri dolayısıyla
türbe XIII. Yüzyıl sonu, XIV. Yüzyıl başlarına
tarihlendirilmektedir.
Kaynakça :
Oluş Arık, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, (Anatolia), Sayı: 11, 1967, Ankara, 1969.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Metin Sözen, “Anadolu”da Eyvan Tipi Türbeler”, Anadolu Sanatı Araştırmaları I, İstanbul, 1968.

Beşparmak Türbesi, genel görünüş.

Beşparmak Türbesi, yan cephe görünüş.

Beşparmak Türbesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : EMİR ŞAHAP 		
TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Yanıkoğlu Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun kullanılmaktadır.
Tarihi : M.1328 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri :Türbe iki katlı olarak, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen
plânda inşa edilmiştir. Türbe 9.90x7.70 m. ölçülerindedir. Mumyalık bölümü zeminden 1.30
m. yüksekliğe sahiptir ve profilli bir silme ile
çerçevelenmiştir. Türbenin mescid (ziyaretgâh)
ve mumyalık bölümlerine kuzey cepheye açılan
kapılardan girilmektedir. Yapının kuzey cephesi burada bulunan ve dendanlarla süslenen kalkan duvarından dolayı diğer cephelerden yüksek yapılmıştır. Yapının doğu, batı ve güney
cephesine birer dikdörtgen pencere açılmıştır.
Ayrıca güney cephede bir de mazgal pencere
bulunmaktadır.
Mumyalık bölümüne kuzeydeki kapıdan
üç basamakla inilmektedir. Bu mekan kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen olup bir sivri kemerle takviye edilen üst örtüsü sivri tonozdur.
Türbenin kuzeydeki taçkapısına iki kollu
merdivenle ulaşılmaktadır. Taçkapı düz profilli ve bezemesiz iki bordürle çerçevelenmiştir.
Taçkapı nişi, altta iki sıra küçük mukarnas dizinin niş içini U şeklinde dolaştığı bir düzenlemeye sahiptir. Bu mukarnas dizisi üzerinde üç
sıra mukarnastan oluşan kavsara bölümü yer
almaktadır. Birinci mukarnas sırasının ortasındaki mukarnasın nişi içinde türbenin mimarının adının yazılı olduğu kitabe yer almaktadır.
Kavsara alınlığında bezeme bulunmamaktadır.
Kavsara kemerinin üzerinde beyaz mermer
üzerine iki satır olarak düzenlenmiş kitabe yerleştirilmiştir.
Türbenin duvarına açılan pencerelerden
güneydekinin üst bölümü dört sıra mukarnaslı kavsara şeklinde düzenlenerek kıble cephesi vurgulanmıştır. Türbenin mescid mekanı
kuzey-güney doğrultuda bir sivri beşik tonozla örtülmüştür. Tonozu desteklemek için doğu
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batı doğrultuda bir sivri kemer atılımı görülmektedir. Mescit mekanında taştan yapılmış üç
sanduka görülmektedir. Güney tarafta bulunan
sandukanın Emir Şahab’a ait olduğu kitabesinden anlaşılmaktadır. Ortadaki sandukanın
H.733/M.1332 tarihinde ölen Kutluğ Tekin
Hatun’a ait olduğu kitabesinden öğrenilmektedir. Ancak kitabeden Kutluğ Tekin Hatun ile
Emir Şahab arasındaki yakınlığın derecesi bilinmemektedir. Kuzeydeki küçük sandukanın
yazıları okunamayacak kadar tahrip olduğundan kime ait olduğu bilinmemektedir.

Süslemesi : Türbenin taçkapısındaki mukarnas bezemeli kavsarası dışında bezeme unsuruna rastlanmamıştır.
Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Taçkapının üst kısmında beyaz
mermer üzerine iki satır halinde yazılan kitabeden yapının H.728 yılının Sefer ayında
(M.1328) Emir Şahab için yaptırıldığı belirtilmektedir. Taçkapının birinci mukarnas dizili
kavsarasındaki kitabede de yapının mimarının
adı yazmaktadır. Bu isim tam okunamamıştır.
“Kara Bulu” şeklinde okuyanlar olduğu gibi
Bünyan Ulu Cami ve Köşk Hanekahının türbesinde adı geçen Kaluyan bin Lokman olarak
okuyanlarda vardır.
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
yapının M.1328 yılında inşa ettirilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.

Metin Sözen, ‘Anadolu’da Eyvan Tipi Türbeler’, Anadolu Sanatı Araştırmaları I, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, İstanbul,
1968, s. 203.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1997, s. 367- 374.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001, s.130-138.

Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 13.
Zeki Sönmez, ‘Anadolu Türk İslam Mimarisinde Sanatçılar’, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1989, s. 329-330.
Emir Şahab Türbesi, giriş cephesi.

Emir Şahab Türbesi, batı cephe.
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Emir Şahab Türbesi, taçkapı.

Emir Şahab Türbesi, kitabe.
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ESERİN ADI : KÖŞK 		
(SÜLÜ PAŞA) 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Köşk
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.740/M.1339-40 yılında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Aslında bir
hankâh olarak yapılan ancak bugün Köşk Medrese olarak anılan yapının avlusunun ortasına
inşa edilmiştir. Düzgün kesme taş malzemeyle
inşa edilen türbe, kaide, gövde ve külahtan oluşmaktadır. Türbenin üst örtüsü içten kubbe dıştan
sekizgen pramidal külahtır. Eserin kuzey cephesine taçkapı, diğer üç yöne ise birer pencere yerleştirilmiştir. Pencereler sağır nişler içinde yer
almaktadır. Yapının kare ölçülerdeki kaide kısmı
mumyalık üzerine tekabül etmektedir. Mumyalığa girişi sağlayan kapı, dilatasyon izlerine
bakılarak sonradan yapıldığı belli olan mihrap
biçimli bir duvarla kapatılmıştır. Kare kaidenin
saçakları bir mukarnas kuşağıyla bezenmiştir.
Türbenin sekizgen planlı mescit kısmında
yer alan cepheler, köşelerde duvara gömülü sütuncelerle sınırlandırılmış, sivri kör kemerlerle hareketlendirilmiştir. Sütuncelerin kaideleri
süslü olmakla birlikte gövde ve başlıklarında
herhangi bir tezyini unsur yoktur. Sütunce başlıkları sivri külah şeklindedir. Gövde ile üst örtü
arasındaki yazı kuşağına ise Bakara suresinden
bir bölüm yazılmıştır.
Türbenin mescid bölümüne girişi sağlayan
ve kuzey cephe ortasına açılmış olan taçkapı üç
bordürle çerçevelenerek yapının en süslü unsuru haline getirilmiştir. Taçkapıyı yanlardan
sınırlayan ve mukarnaslı başlıklara sahip olan
sütuncelerin gövdeleri zigzag ve zencirek desenleriyle bezenmiştir. Taçkapıyı kuşatan bordürde ise on kollu yıldız kompozisyonundan
çıkarılmış geometrik bezeme yer almaktadır.
Batıdaki sütuncenin üzerinde bugün okunamayacak durumda bozulmuş olan kitabede türbeyi
inşa ettiği düşünülen mimar Kaluyan bin Lokman adının kayıtlı olduğu ileri sürülmektedir.
Kavsarasız olarak düzenlenen taçkapı bir sivri kemerle çerçevelenmiş, kemer köşelikleri

(Saim Cirtil’den)

bezenmeden bırakılmıştır. Kavsara kemerinin
üzerinde üç kabara yer almaktadır.
Bugün türbenin kitabesi yoktur. Ancak kitabe harap olmadan Ahmed Nazif Efendinin aldığı kopyadan türbenin H.739/M.1339 yılında
inşa ettirilmiş olduğu öğrenilmektedir. Kitabeden yapının hangi tarihte inşa edildiğinin yanı
sıra, kim tarafından ve kimin için yaptırılmış
olduğu da öğrenilebilmektedir. Buna göre yapı
Eretna beyliğinin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından eşi Suli Paşa için yaptırılmıştır.
Süslemesi : Yapının taçkapısını sınırlayan
sütunceler ve bordürlerle, cepheleri çerçeveleyen sütuncelerin kaidelerinde geometrik ve bitkisel bezemeler görülmektedir. Bu bezemeler
yüksek kabartma olarak yapılmışlardır.
Malzeme ve teknik: Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
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Tarihlendirme : Kitabesinden 1339-40 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 133-134.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi
(Mir’at-ı Kayseriyye), Sadeleştiren: Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987, s.101.
Albert, Gabriel, Türk Anıtları, Çeviren: A.,
Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara, 1962, .
Mehmet Çayırdağ, ‘Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları’, Tarih Dergisi, S. XXXIV, İstanbul,
1984, s. 514.
N. Şaman-T. Yazar, ‘Kayseri Köşk Hangahı’, Vakıflar Dergisi, Sayı:XXII., Ankara,
1991, s. 305.
İ.H. Uzunçarşılı, ‘Sivas-Kayseri ve Dolaylarında Eretna Devleti’, Belleten, 32/126, Ankara, 1968, s. 170-171.
Semavi Eyice, ‘İki Türk Abidesinin Mahiyetleri Hakkında Notlar, İznikte Nilüfer Hatun
İmareti ve Kayseri’de Köşk Medrese’, Yıllık
Araştırmalar Dergisi: 2, Ankara, 1958, s.112.

Sülü Paşa Türbesi, mumyalık kapısı.

424

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 251-266.

Sülü Paşa Türbesi, genel görünüş.

Sülü Paşa Türbesi, kaide.

Sülü Paşa Türbesi, iç mekan.

Sülü Paşa Türbesi, kubbe.
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ESERİN ADI : MEHMET 		
		 ZENGİN TÜRBESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gültepe
Mahallesi, Arkeoloji Müzesinin güneybatısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı bugün Kayseri
Müzesi İslâmi Mezar Taşları ve Kitabeler Deposu olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.746/M.1345-46 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Düzgün bir L
şeklinde plan arz eden türbe, kuzey-güney ve
doğu-batı doğrultuda biçimlenmiş iki dikdörtgen mekandan oluşmaktadır. Üst örtüsü beşik
tonozla örtülüdür. L’nin kollarının birleştiği köşe
mekanının üst örtüsü ise çapraz tonozdur. Duvarların yarısı, üst örtüsü ve taçkapının kaplama
taşları 1970 yılındaki onarımda yenilenmiştir.
Mumyalık bölümü bulunmayan türbeye batı
cephenin ortasına açılmış taçkapıdan girilmektedir. Taçkapı genişlikleri farklı dört bordürle
çerçevelenmiştir. Bordürler bezemesizdir. Giriş kapısının basık kemeri profilli konsollara
oturmakla birlikte geçme olarak örülmüştür.
Kemer üzerindeki alınlık iki renkteki taşların
geçme yapmasıyla oluşmuş bir kompozisyonla süslenmiştir. Türbenin doğu cephesinde iki,
batı ve kuzey cephelerinde birer pencere açıklığı bulunmaktadır.
İç mekan üst örtüye göre üç bölümden meydana gelir. Köşedeki çapraz tonozla örtülmüş
bölüm giriş kapısı eksenindeki beşik tonozlu
mekanla birleşmektedir. Çapraz tonozlu bölüme
güneyden beşik tonozlu ikinci bir mekan eklenmiştir. Bu mekanın üst örtüsü olan beşik tonoz
ortadan bir sivri kemerle takviye edilmiştir.
Süslemesi : Türbenin giriş kapısının basık
kemerinde ve kemer alınlığındaki renkli taş
geçmeler dışında süsleme içermediği gözlenmiştir.
Malzeme ve teknik : Yapı tamamen kesme
taş malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Taçkapı üzerinde beyaz mermere iki satır halinde sülüs hatla yazılan kitabe
H.746/M.1345-46 tarihini taşımaktadır.
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Tarihlendirme : Kitabesinden dolayı yapının 1345-46 yılında inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 140.
Faruk Sümer, ‘Anadolu’da Moğollar’, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1970, s. 117.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 269-275.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001.

Mehmet Zengin Türbesi, genel görünüş.

Mehmet Zengin Türbesi, taçkapı.
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Mehmet Zengin Türbesi, kitabe.

Mehmet Zengin Türbesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ERDOĞMUŞ 		
			
TÜRBESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Melikgazi ilçesi, Seyyid Burhaneddin
Mezarlığı içinde Seyyid Burhaneddin Türbesine güneyden bitişiktir.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.749/M.1348
Plan ve mimari özellikleri : Türbe kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen plânlı olup sivri
beşik tonoz üst örtüye sahiptir. Eserin zemin
kotu yükseldiği için cenazelik katına ulaşılamamaktadır. Türbeye diğer duvarlardan daha
yüksek tutulmuş güney duvarına açılan taçkapıdan girilmektedir. Taçkapı bezemesiz üç bordürle çerçevelenmiştir. Eserin kuzey duvarında
bugün kapıya dönüştürülmüş bir pencere bulunmaktadır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi beyaz mermer üzerine
yazılmış olup H.749/M.1348 tarihini içermektedir.
Tarihlendirme : M.1348 yılında yapılmıştır.
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Kayseri Erdoğmuş Türbesi genel görünüş.

Kayseri Erdoğmuş Türbesi genel görünüş.
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ESERİN ADI : ŞAH KUTLU 		
		 HATUN 			
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gavremoğlu Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda ve
işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.750/M.1350-51 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Güney-kuzey
doğrultuda dikdörtgen bir plânı olan türbenin
etrafındaki evler 1992 yılında yıkılarak türbe
tamamıyla ortaya çıkarılmıştır. Plan itibariyle türbe iki bölümden oluşmaktadır. Güneyde
kare ölçülerdeki bölüm kubbeyle, kuzeydeki
doğu-batı doğrultudaki dikdörtgen mekan ise
sivri tonozla örtülmüştür. Güneydeki bölümün
üst örtüsü dıştan pramidal külahtır. Türbeye
güney cephe ortasına açılmış bir taçkapıdan
girilmektedir. Yapının üç cephesinde yatay olarak ikiye bölünmüş dikdörtgen formlu büyük
pencereler açılmıştır. Türbenin kubbesi 1977
yılında kesme taştan yeniden inşa edilmiş, yapı
duvarlarının bazı bölümleri ise 1992-93 yılındaki onarımlarda yenilenmiştir.
Türbenin güney cephesinde bulunan taçkapı 3.60m. genişlikte olup saçağa kadar devam
etmektedir. Taçkapı, genişlikleri farklı ve kapı
açıklığına doğru kademelenen dört bordürle
çerçevelenmiştir. Kapı açıklığı, profilli başlıklara sahip olan bezemeli sövelere oturan birbirine geçme yapan taşlarla örülmüş basık bir kemere sahiptir. Kemer kavsini düzleyen lento taşının köşeleri ajur tekniğinde yüksek kabartma
olarak işlenmiştir. Bunun üzerine konmuş olan
iki dikdörtgen taşın yüzeyi geometrik kompozisyonla süslenmiştir. Dört sıra mukarnas dizisiyle oluşan kavsara dışta mukarnas bezemeli
bir kemerle çerçevelenmiştir. Kemer ile kavsara arasındaki alınlık geometrik kompozisyonla
süslenmiştir. Kuşatma kemerinin üzerinde üç
dilimli kemer şeklinde beyaz mermerden düzenlenmiş yapı kitabesi, bunun iki yanında da
birer kabara yer almaktadır. Bu kabaraların yüzeyi tahrip olmuştur.

(O. C. Tuncer’den)

Taçkapıyı yanlardan sınırlayan bordürlerden
birincisinde, altlı-üstlü geçmeler yapan şeritlerin oluşturduğu yürek biçimli geometrik bezeme uygulanmıştır. İkinci bordürde, oniki kollu
yıldız deseninin yarısının rumili kıvrım dallarla
birleştirilerek tatbik edildiği bir kompozisyon
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izlenir. Üçüncü bordürde ise kırık çizgi sisteminden gelişen ve merkezleri kaydırılmış sekiz
kollu yıldız ağlarının oluştuğu bir geometrik
kompoziyon yer alır. Kompoziyonu oluşturan
şeritlerin yüzeyleri içbükey olarak yivlendirilmiştir. Dördüncü bordürde şeritlerin alt-üst
geçmeler yapmasıyla oluşmuş üçlü saç örgüsü
diyebileceğimiz bir bezeme gözlenir. Kavsara
kuşatma kemerinin oturduğu mukarnaslı başlıkların yer aldığı söve ve sütuncenin yüzeyleri
de süslenmiştir. Söve yüzeyinde bitkisel, sütunce yüzeyinde ise geometrik süsleme dikkati
çekmektedir.
Taçkapının yan kanatlarına birer mihrabiye
ve onların üzerindeki dikdörtgen alana ikişer
kabara işlenmiştir. Mihrabiye nişleri dört sıra
mukarnaslı kavsarayla kapatılmıştır. Niş yüzeyinde kırık çizgi sisteminden kaynaklanan girift bir geometrik bezeme vardır.
Kuzey cephedeki pencere, bitişiğindeki evin
ocağı olarak kullanılmış olduğu için tahribata
uğramıştır. Pencere üç bordürle çerçevelenmiştir. Dıştaki bordürde yüzeysel olarak yapılmış
rumi-palmetli bir tezyinat görülür. Ortadaki
bordür süslenmemiş, üçüncü bordür ise yarım
yıldız desenleriyle bezenmiştir. Pencerenin lento ve söveleri yenilenmiştir. Batı cephenin ortasında dikdörtgen formdaki pencerenin etrafı da
üç bordürle kuşatılmıştır. Birinci bordürde ikili
şerit geçmelerin oluşturduğu geometrik bezeme yer alırken ikinci bordürün yüzeyi süslenmemiştir. Üçüncü bordürün yüzeyi yarım yıldızlarla süslenmiştir. Doğu cephe ortasındaki
pencere de üç bordürle çerçevelenmiştir. Birinci
bordür yüzeyinde yüzeysel olarak oyulmuş üç
dilimli kemer formunda bezeme yer alır. İkinci bordür bezemesiz olup üçüncü bordür yarım
yıldızlarla süslenmiştir.
Süslemesi : Yapının taçkapı, pencere gibi
bölümlerinde yukarıda detaylı olarak bahsedilen bitkisel ve geometrik süslemeler görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Taçkapı üzerinde beyaz mermere
dört satır olarak yazılan kitabeden türbenin Şah
Kutlu Hatun tarafından oğlu Emir Haydar Bey

ve kardeşi Emir Bahşayiş için yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : H.750/M.1350 yılında
yaptırılmıştır.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 14.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C.III, Güven Matbaası, Ankara, 1991, s.
35-38.
Mehmet Çayırdağ, ‘Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları’, Tarih Dergisi, S. XXXIV, İstanbul,
1984, s. 511-512.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 413-431.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001.

Şah Kutlu Hatun Türbesi, genel görünüş.
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Şah Kutlu Hatun Türbesi, taçkapı bordürü.

Şah Kutlu Hatun Türbesi, pencere detayı.

Şah Kutlu Hatun Türbesi, kitabe.
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ESERİN ADI : EMİR ALİ 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri şehir merkezinde, Kartal
semtinde, Erciyes Caddesinde Talas Hisarcık
yol ayrımındaki alanda yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Bakımlı ve sağlam durumdadır.
Tarihi: H.751/M.1351 yılına tarihlendirilir.
Plan ve mimari özellikleri : Mumyalık
bölümüyle birlikte iki katlı olarak inşa edilen
türbe kuzey-güney doğrultuda 8.60x7.40 m.
ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlı ve
dikdörtgen gövdelidir. Mumyalık ile gövde bir
kornişle ikiye ayrılmıştır. Mumyalığın doğu
ve batı duvarı 1.80m., kuzey duvarı ise 1 m.
ölçülerinde farklı kalınlıkta yapılmıştır. Türbenin cenazeliğine kuzeydeki taçkapıya çıkan iki
kollu merdivenin altındaki düz lentolu kapıdan
ulaşılmaktadır. Cenazelik mevcut zeminden 50
cm. aşağıdadır ve üzeri sivri beşik tonozla örtülmüştür. Türbenin mescid kısmına iki kollu
merdivenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Cepheden taşırılmamış olan ve saçağa kadar yükseltilen taçkapı iki bordürle çerçevelenmiştir.
İçteki dar dıştaki geniş olarak düzenlenen bordürler süslemesizdir. Taçkapının kavsara kemeri, üst üste konmuş konik şekilli mukarnaslı
başlıklara oturmaktadır. Taçkapı alınlığının
ortasında yapının beyaz mermer üzerine yazılmış kitabesi yer almaktadır. Türbenin doğu ve
batı duvarına yüzeyden hafif çökertilerek dikdörtgen formunda pencereler açılmıştır. Güney
cephenin üst kısmında bir mazgal pencere yer
almaktadır. Türbenin üst örtüsü kuzey-güney
doğrultuda uzanan sivri beşik tonozla örtülüdür.
Güney cephenin ortasında yer alan mihrap düz
silmeli bir bordürle kuşatılmıştır ve mihrap nişi
dört sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Mescid
zemini kesme taş kaplamalıdır. Mescidde iki
sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan biri
Emir Ali’ye ait olup, üzerindeki yazıdan Ömer
oğlu Ali’nin 750 yılı Ramazan ayında öldüğü
anlaşılmaktadır. Diğer sandukadaki yazılar tam
okunamamıştır. Kitabe ve sanduka yazıtlarından Emir Ali’nin H.750/ M.1349 yılında öldüğü, türbesinin ise bir yıl sonra H.751/M.1350-51
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inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Süslemesi : Eserde kayda değer bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserde biri sandukada diğeri giriş
kapısı üzerinde iki kitabe bulunur.
Tarihlendirme : Kitabeden hareketle yapının M.1350-51 yılları arasında yapılmış olduğu
öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 142.
Albert, Gabriel, Türk Anıtları, Çeviren: A.,
Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara, 1962, s.96.
Rahmi Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No :
14, İzmir, 1982, s. 19.
Ömür Bakırer, Anadolu Selçuklularında
Tuğla İşçiliği, Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s.187188.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi
(Mir’at-ı Kayseriyye), Sadeleştiren: Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987, s.103.
Mahmut Akok, ‘Kayseri’de Dört Mezar
Anıtı’, Türk Etnoğrafya Dergisi, C. 12, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1970, s. 50.
Mehmet Çayırdağ, ‘Kayseri’de Tekke ve Tarikatlar’, Erciyes Dergisi, Yıl : 10, Sayı: 117,
Kayseri, 1987, s. 6-10.
Metin Sözen, ‘Anadolu’da Eyvan Tipi Türbeler’, Anadolu Sanatı Araştırmaları I, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, İstanbul,
1968, s. 203-204.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 432-439.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001,

Emir Ali Türbesi, giriş cephesi.

Emir Ali Türbesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ALİ CAFER 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kılıçarslan Mahallesinde, Melikgazi Belediyesinin doğusundaki park içinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır ve
türbe olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : İnşa kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Kare bir oturtmalık üzerine sekizgen prizmal gövdeli, sekizgen piramidal külahlı ve önünde eyvan şeklinde bir giriş mekanıyla inşa edilmiştir. Türbenin
üst örtüsü içten kubbe, dıştan sekizgen pramidal külahtır. Türbe, 10x10m.ölçülerinde 2.40m.
yüksekliğinde bir oturtmalığa sahiptir. Oturtmalık bölümü alt ve üstten profilli kaval silmelidir. Yüksek tutulmuş oturtmalığın altında bir
mumyalık olabileceği akla gelse de, buraya açılan herhangi bir kapı yada pencere açıklığının
bulunmaması bu yaklaşımı çürütmektedir. Yapının taçkapısına, üstü açık eyvan içine yerleştirilen beş basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. Giriş eyvanının doğu ve batı duvarlarına
birer pencere açılmıştır. Türbenin taçkapısı,
yanlardan mukarnaslı başlıklara sahip sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Genişlikleri farklı dört
bordür taçkapıyı sınırlamaktadır. Kapı açıklığı
taçkapı yüzeyinden daha geridedir. Kesme taş
lentolu, tek renk zigzag geçmeli basık kemeri
üzerine yekpare bir taş yatay olarak yerleştirilmiştir. Taçkapı açıklığı dokuz sıra mukarnaslı
bir kavsarayla örtülmüştür. Kavsarayı kuşatan
sivri kemer ve köşelikleri bezemesizdir.
Sekizgen prizmal gövdenin sağır bırakılmış
cepheleri kaval silmelerle çerçevelenerek dikdörtgen panolara dönüştürülmüştür. Türbenin
doğu, batı ve güney cepheleri birer pencereyle
boşaltılmıştır. Pencereler dıştan bir sıra kaval
silmeyle içten iki sıra mukarnas dizisinden oluşan bordürle çerçevelenmiştir. Pencere alınlıkları yüksek kabartma olarak işlenmiş rumi ve
palmetlerden oluşan bitkisel kompozisyonlarla
süslenmiştir.
Türbenin üst örtüsü olan pramidal külahın
altındaki kasnas yüzeyine sekiz cepheyi dola436
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şacak şekilde Bakara suresinin 285-286. ayetleri yazılmıştır.
Süslemesi : Türbenin doğu, batı ve güney
cephelerine açılan pencerelerin mukarnaslı
bordürleri, bitkisel süslemeli alınlıkları bezeme
görülen öğeler olarak dikkati çekerler.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapı 14.yüzyılın ortalarında
muhtemelen 1350’lerde inşa edilmiş olmalıdır.

Kaynakça:
Rahmi Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taçkapılar, Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No :
14, İzmir, 1982, s. 66.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
Kemal Göde, 1000 Temel Eser, No: 93, Ankara, 1982, s. 131.
Albert, Gabriel, Türk Anıtları, Çeviren: A.,
Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara, 1962, s.9394.
Mahmut Akok, ‘Kayseri’de Dört Mezar
Anıtı’, Türk Etnoğrafya Dergisi, C. 12, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1970, s. 3542.
Oluş Arık; ‘Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri’, Anadolu, Sayı: 11,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankarai 1967, s.
57-119.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C.III, Güven Matbaası, Ankara, 1966, s.
28-29.
Mehmet Çayırdağ, ‘Kayseri’de Tekke ve Tarikatlar’, Erciyes Dergisi, Yıl : 10, Sayı: 117,
Kayseri, 1987, s. 6-10.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osman-

Ali Cafer Türbesi, genel görünüş.

lı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 395-406.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001,

Ali Cafer Türbesi, genel görünüş.
Ali Cafer Türbesi, genel görünüş.

Ali Cafer Türbesi, taçkapı.
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Ali Cafer Türbesi, taçkapı detayı.

Ali Cafer Türbesi, saçak bezemesi.
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Ali Cafer Türbesi, pencere düzenlemesi.

ESERİN ADI : DÖRT AYAKLI 		
		 TÜRBE
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Battalaltı
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
eser küçük bir park içindedir.
Tarihi : Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Kırk Nisa adıyla da bilinen yapı, kuzey-güney doğrultuda iki
bölümden oluşmaktadır. Kuzeyde eyvan ve güneyde buna bitişen dört ayak üzerine baldaken
tarzdadır. Eyvan sivri beşik tonozla, baldaken
ise içten kubbe dıştan sekizgen piramidal külahla örtülmüştür. Eyvanın doğu ve batı duvarları ortasına dikdörtgen formlu birer pencere
açılmıştır. Üzeri sivri beşik tonozla örtülü eyvanın güney cephesi açık bırakılarak baldaken
türbeyle birleştirilmiştir. Eyvan bölümü baldaken bölümüne sonradan eklenmiştir. Bunu dilatasyon izlerinden anlamak mümkündür. Eyvana
bitişik yapılan bölüm, ikisi serbest ikisi eyvan
duvarına bitişik kare ayaklar üzerine dört sivri
kemerlidir. İçten pandantiflerle geçilerek sekizgen kasnağa oturtulmuş bir kubbe ile örtülüdür.
Kubbe eteğinde bir yazı kuşağının varlığı görülmekteyse de yazılar okunamayacak kadar
bozulmuştur.
Yapının yıkılmış olan kubbesi 1977 yılındaki onarımlarda tamir edilip üzerine külah yapılmıştır. Saim Cirtil Eretna mimarisiyle ilgili
olarak hazırladığı doktora tezinde yapının daha
sonraları bir Bektaşi ziyaretgahı olarak kullanıldığını ileri sürer.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Plân tipi bakımından türbenin 14.yüzyılın ortalarında Eretnalılar döneminde yapılmış olabileceği kabul edilmektedir.

(O. Cezmi Tuncer’den)

Kaynakça:
O. Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri 3.,
Ankara, s.32-34.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001.
Metin Sözen, ‘Anadolu’da Eyvan Tipi
Türbeler’, Anadolu Sanatı Araştırmaları I, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, İstanbul,
1968, s. 208.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997, s. 361-439.
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Dört Ayaklı Türbe, genel görünüş.

Dört Ayaklı Türbe, genel görünüş.
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Dört Ayaklı Türbe, eyvandan görünüş.

Dört Ayaklı Türbe, kubbenin içten görünüşü.

Dört Ayaklı Türbe, eyvandan görünüş.
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ESERİN ADI : EMİR SULTAN 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesi olmayan yapı, 14.yüzyılın
ortalarında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kare plânlı ve
giriş eyvanlı türbenin üst örtüsü içten kubbe dıştan pramidal külahtır. Eserin mumyalığı yoktur.
Girişin bulunduğu kuzey cephe yüksek tutularak üst örtünün kasnağı gizlenmiştir. Yapının
doğu duvarına bir pencere açılmıştır. Güney ve
batı duvarında da küçük bir pencere bulunmaktadır. Türbenin kasnağına da kuzey cephe hariç diğer cephelere birer pencere açılmıştır. Ön
cepheyi profilli bir çerçeve dolaşmakta ve bu
çerçevenin içine büyük bir sivri kemer açılmıştır. Kasnağı gizleyen kalkan duvarı üzerine sonradan bir köşk minare yapılmıştır. Kuzey cephe
ortasında türbeye girişi sağlayan taçkapı yer
almaktadır. Taçkapı bezemesiz dokuz bordürle
sınırlanmış, kapı açıklığı yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir. Giriş cephesinde taçkapının
doğusunda bir mihrap görülmektedir.
Türbenin kare ölçülerdeki iç mekanında
kubbe kasnağına yelpaze biçiminde süslenmiş
tromplarla geçilmiştir. Güney duvarı ortasındaki pencere kapatılarak sonradan mihraba dönüştürülmüştür. Yapıyla ilgili arşiv kayıtlarına
16.yüzyılda rastlanmaktadır. Yapının bulunduğu yerin Emir Sultan Mahallesi olarak adlandırıldığı, ve Hoca İzzeddin Mescidinin vakıflarından gelirleri olduğu öğrenilmektedir.
Süslemesi : Yapıda dikkate değer süsleme
görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Cephesinde, külahında ve köşelerde kesme taş, duvarlarında moloz
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Giriş eyvanı gibi öğelerden ve Kayseri’deki benzerlerinden hareketle
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(Ali Cafer Türbesi gibi) 14.yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001.

Emir Sultan Türbesi, giriş cephesinin görünümü.

Emir Sultan Türbesi, giriş cephesinin görünümü.
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ESERİN ADI : ULU HATUN 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kalenderhane Mahallesi, Buyurgan Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Zaman içerisinde yapının tahrip olduğu, kubbesinin çöktüğü, bazı
bölümlerinin moloz taş ile örülerek kapatıldığı,
nişler açıldığı, sıva, boya-badana uygulamaları
yapıldığı görülmekteydi. Yapı son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğünce esaslı bir onarım
geçirmiştir.
Tarihi : H. 765/ M. 1363-64
Plan ve mimari özellikleri : Yapı tümüyle
doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.
Kare planlı türbe mekanının batısında yer alan
bir girişi bulunmaktadır. Kapının bulunduğu
bu cephede türbe beden duvarlarında dışarı
taşırılmış iki duvarla küçük bir eyvan oluşturulmuştur. Kuzey güney doğrultuda diktörtgen
bir mekan olan eyvanın üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Kare mekanlı türbenin üzeri Türk
üçgenleriyle geçilen bir kubbeyle örtülüdür. İç
mekanda kuzey cephenin tamamen sağır bırakıltığı türbenin güney cephesi ortasında mihrap
yer almaktadır. Kesmetaştan yapılan mihrap
dört sıra mukarnas dizisinden oluşan bir kavsaraya sahiptir. Mihrabın iki yanında bulunan
diktörtgen biçimli pencerelerle doğu cepheye
açılan aynı formlu pencere iç mekanı aydınlatmaktadır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapı genelinde moloztaş malzeme kullanılmıştır. Düzgün kesme
taşlar duvar köşelerinde kullanılmıştır.
Kitabesi : Halil Edhem, O. Ferid Sağlam’ın
makalesinden alarak ‘Burası H. 765 (1363-64)
de yapılan Hacı (Şad) Geldi’nin kızı mübarek
merhume, şehide mağfure, Allah’ın rahmetine
muhtaç Ulu Hatun’un türbesidir” şeklinde nakletmektedir.
Tarihlendirme : Kitabelerden hareketle
yapıyı H.765/M.1364 yılına tarihlendirmek
mümkündür.
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Kaynakça:
Halil Edhem,Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No : 93, Ankara,
1982,s. 15.
O. Ferit Sağlam, “Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Bazı Kitabelerle Meskukatın Milli Tarihe Hizmetleri”, IV. Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Tebliğler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1952, s. 165.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001,

Ulu Hatun Türbesi, genel görünüş

Ulu Hatun Türbesi, giriş eyvanından görünüş.

Ulu Hatun Türbesi, kitabe.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

445

ESERİN ADI : BABÜK BEY 		
		 MEKANI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Yanıkoğlu Mahallesinde Emir Şahap Türbesinin kuzeyinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Korumaya alınmış durumdadır.
Tarihi : H.768/M.1366.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı topluluğu, dikdörtgen plânlı, kesme taş malzeme ile
inşa edilen bir eyvan ve doğu duvarına bitiştirilen bir sekizgen türbeden meydana gelmektedir. Batı tarafta bulunan eyvan cephesi kuzeye
açılmaktadır. Eyvan cephesinin doğu ve batı
duvar uçları yapının duvarlarından daha uzun
yapılarak taşırılmıştır. Zeminden itibaren 3.00
m. yükseltilen cephenin iki tarafındaki duvarlara içte iki sivri kemer dışta ise içe doğru profillenen dörder silme oturtulmuştur. Onarılan
yapının üst kısmı tamamlanmamıştır. Cephenin
batı ucunda bir çörten bulunmaktadır. Güney
duvarında zemin kotundan yaklaşık 1.00 m.
yükseklikte büyük oranda tahrip olmuş altta
içbükey kavisli üstte düz bir korniş bulunmaktadır. Duvarın ortasına dikdörtgen formlu taş
söveli ve taş lentolu bir pencere açılmıştır. Pencerenin üzerinde bir sıra halinde sonradan açılmış ahşap yuvaları vardır. Üst kısma mazgal bir
pencere konulmuştur. Pencerenin üzerinde mukarnaslı bir kavsara vardır. Beş sıra mukarnaslı
kavsara kısmı profilli iki başlığa oturmaktadır.
Pencere üzerinde sülüs hatla iki satır olarak düzenlenmiş kitabe bulunmaktadır.
Eyvanın doğusuna bitişik yapılan türbe,
kare kaide üzerine sekizgen plânlı ve iki katlıdır. Kesme taş ve tuğladan yapılmış gövdesi
yarı yüksekliğine kadar restore edilmiş, üzeri
ahşap bir çatı ile kapatılmıştır. Yüksek kaideye
oturan kare ölçülerdeki mumyalık kısmı bir silmeyle bitirilmiştir. Mumyalık katı girişi kuzeydeki merdivenin altındadır. İç kısmı dikdörtgen
plânlı olan cenazeliğin üzeri kuzey-güney yönde bir tonozla kapatılmıştır. Güney duvarına
da küçük bir havalandırma deliği açılmıştır.
Türbenin taçkapısına üçer basamaklı iki kollu
bir merdivenle çıkılmaktadır. Sekizgen gövde
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kesme taşla inşa edilmiş, bazı bölümleri onarım
sırasında aslına uygun olmayacak şekilde tuğla
malzemeyle tamamlanmıştır. Doğu cephesinde
dikdörtgen boyutlu bir pencere yer almaktadır.
Ahşap olan üst örtü orijinal değildir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eyvanın güney duvarında pencere üzerinde yer almaktadır.
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
yapı H.768/M.1366 yılında inşa ettirilmiştir.

Kaynakça:
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001, s.130-138.
Osman Eravşar, Ortaçağda Kayseri Kent
Dokusunu Gelişimi, (Doktora Tezi) Konya
1998, s.326-329.

Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, c.2, Ankara tarihsiz ,s.14-16.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara 1998.

Babük Bey mekanı, genel görünüş.

Babük Bey yanındaki türbenin genel görünüşü
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Babük Bey Mekanı, pencere görünüşü.

Babük Bey Mekanı, kitabe.
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ESERİN ADI : SIRÇALI 			
		 KÜMBET
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gültepe
Mahallesi, 1.Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarıma muhtaç durumdadır.
Tarihi : Kitabesi olmayan yapı, 14.yüzyılın
ikinci çeyreğinde yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kare bir oturtmalık üzerine inşa edilen yapı, dıştan silindirik içten onikigendir. Üzeri kubbeyle örtülmüştür. Dıştan kare içten dairesel planda olan
oturtmalık düzgün kesme taştan yapılmış olup
üçlü silme ile son bulmuştur. Üstte taş kaplamalı kubbenin doğusuna bir pencere açılmıştır. Kuzeyde dörder basamaklı karşılıklı
yerleştirilen iki merdiven ile sahanlığa çıkılır.
Silindirik gövdenin doğu, batı ve güneyinde
dikdörtgen boyutlu birer pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin üzerlerinde birer adet de
mazgal pencere yer almaktadır. Taçkapı kuzey
cephede bulunmaktadır ve pencereleri çerçeveleyen üçlü silme taçkapıyı da kuşatmaktadır.
Taçkapı cepheden hafif taşırılmıştır. Ortadaki
daha geniş olmak üzere bezemesiz üç bordürle çerçevelenmiştir. Mukarnas başlıklı taçkapı
sütunceleri silindiriktir. Taçkapı kemeri üzerine
yerleştirilen beyaz mermerden kitabelikte yazı
bulunmaz. Taçkapı alınlığında ajur tekniğinde
yapılmış geometrik bezemeli oldukları anlaşılan kabaralar yer almaktadır.
Kümbetin dışta silindirik gövdesi içte onikigene dönüşmektedir. Ziyaretgah kısmının
duvarları kesme taştan yapılmış ve her kenarı
kubbe eteğine kadar yükselen panolara ayrılmıştır. Köşelerin birleşme yerlerine üstte beşer
oluklu istiridye biçimli küçük geçişler konulmuştur. Güney cephedeki pencere mukarnas
kavsaralı yapılarak mihrap fonksiyonuyla kullanılmıştır.
Türbenin mescid bölümü ile mumyalık bölümü arasındaki döşeme mevcut değildir. Dışta
kare plânda olan cenazelik içte dairesel plandadır. Burasının üst örtüsünün nasıl olduğu bilin-

(O. Cezmi Tuncer’den)
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memektedir. Ancak araştırmacılar ahşap ve düz
örtülü olabileceğini ileri sürerler. Fakat bu mekanda örtünün nasıl olabileceğine dair herhangi
bir iz bulunmamaktadır. Mumyalığın toprakla
doldurulmuş olabileceği de ileri sürülen görüşlerdendir. Yapı üzerinde araştırma yapanlar, günümüze herhangi bir bakiyesi ulaşmamış çini
süslemenin yerini tartışırlar. Bazıları çini süslemenin iç mekanda olduğunu, kimileri de çini
süslemenin yapının dışında külahında bulunduğu ileri sürmüştür. Tüm bu tartışmalar aslında
yapının Sırçalı Kümbet olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa herhangi bir buluntudan hareketle yapılmış tartışmalar değildir. Yapının kubbesinin 1940 yılı onarımları sırasında mimar Macit Kural tarafından yeniden
yapılmış olduğu M.Akok tarafından belirtilir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 14.yüzyılın ikinci çeyreğinde yapılmış olmalıdır.
Kaynakça:
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, c.2, Ankara, s.22-23.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, s.440-448.
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.356.
Saim Cirtil, Eretna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001, s.224-229.
Halil Edhem, Kayseriyye Şehri, Ankara
1982, s.91-92.
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri 1993, s.106.
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri
1993, s.197-198.
Albert
Gabriel, Monument Turcs
D’Anatolie, c.I, Paris 1931, s.80.
Mahmut Akok, “Kayseri’de Dört Mezar
Anıtı”, Türk Etnografya Dergisi, S.XII, Ankara 1969, s.24-25.
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Sırçalı kümbet, genel görünüş.

Sırçalı kümbet, pencere görünüşü.

Sırçalı kümbet, iç mekandan görünüş.

Sırçalı kümbet, kubbeden görünüş.
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ESERİN ADI : SUYA KANMIŞ 		
		 HATUN TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Yanıkoğlu Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ayaktadır.
Tarihi : Tarih verecek kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri :Suya Kanmış
Hatun türbesi, kesme taş malzemeyle altıgen
baldaken tarzda yapılmıştır. İnşa edildiği yıllarda da olup olmadığını bilmediğimiz üst örtü
bugün yoktur.
Altıgen türbenin her kenarı 5.30m. ölçülerindedir. Türbenin bir kaidesinin olmasına karşılık
mumyalık bölümü yoktur. Altıgenin her köşesinde “L” biçiminde birer ayak bulunmaktadır.
Bu ayaklar iç ve dış bükey kaval silmelerle
çerçevelenmiştir. Ayaklar üzerine iki kademeli
olarak düzenlenmiş sivri kemerler oturmaktadır. Cepheler üst bölümde profilli silmelerle bitirilmiştir. Yapının saçak seviyesine Ali İmran
Suresinin 18-21. ayetleri yazılmıştır. Kümbetin
1960-1965 yılları arasında bir onarım geçirdiği
belirtilmektedir.
Yapının inşa tarihini belirten bir kitabesi yoktur. Bazı araştırmacılar türbenin Genç
Osman’ın annesine ait olduğunu ileri sürerlerse
de bu görüş kronolojik olarak mümkün değildir. Türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve
Vakıflar Genel Müdürlüğündeki belgeler en
erken tarih olarak H.917/M.1512 tarihine uzanmaktadır. Bu belgelerde doğrudan bir türbeden
değil “Suyakanmış Hatun Zaviyesinden” bahsedilmekte, 1584 tarihli tahrir defterindeki kayıtlardan da bu zaviyeye Şeyh Abdülkerim ve
Şeyh Ahmet’in atanmış oldukları belirtilmektedir. Muhtemelen daha önceden var olan bu
türbenin yakınına sonrada bir zaviye inşa edilmiştir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : İnşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının plân tipi ve Kayseri ve çevresindeki bazı örneklerden hareket452
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(O. Cezmi Tuncer’den)

le 14.yüzyılın üçüncü çeyreğinde inşa edilmiş
olabileceği belirtilebilir.
Kaynakça:
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, c.3, Ankara, s.48.
Alev Çakmakoğlu Kuru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, s.459-463.
Kemalettin Karamete, Erciyes Kayserisi ve
Tarihine Bir Bakış, Kayseri 1934, s.86.
Saim Cirtil, Eretna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001, s.247-248.

Suya Kanmış Hatun Türbesi genel görünüş.

Yasemin Demircam Özırmak, Tahrir ve
Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları,
Kayseri 1992, s.33.
Mehmet İnbaşı, XVI.Yüzyıl Başlarında
Kayseri, Kayseri 1992, s.64.
Ali Kılcı, 14 ve 15.Yüzyıllarda Baldaken
Tarzı Denen Türbeler, (Yüksek Lisans Tezi),
Ankara 1991, s.19.
Osman Eravşar, Ortaçağda Kayseri Kent
Dokusunun Gelişimi, (Doktora Tezi), Konya
1998, s.323.
Yıldıray Özbek, “Kayseri’deki Kadın Türbeleri”, Kadın/Woman 2000, c.III/S.1, Haziran 2002, s.95.

Suya Kanmış Hatun Türbesi içerden görünüş.
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ESERİN ADI : MOLU KÖYÜ 		
		 BALDAKEN 		
			TÜRBESİ

Tarihlendirme : Baldaken türbeler daha
çok 14-15.yüzyıl içinde görülen tiplerdir. Dolayısıyla eserin bu dönemlerde inşa edilmiş
olabileceği varsayılabilir.

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Molu köyü içerisinde, Yukarı Mahallede, Çiviller aile mezarlığında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yıkılmaya yüz tutmuş
durumdadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kesme taşlarla örülen ve sivri kemerlerle birbirine bağlanan
kare ayakların sınırlandırdığı kare mekandan,
köşelerdeki pandantiflerle kubbeye geçilmektedir. Kemer alınlıkları duvar yüzeyinden silme
şeklinde içerlek yapılmıştır.Yapının kubbesi de
kesme taştan yapılmıştır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kesme taş malzemeli, pandantiflerle geçilen kubbe örtülü sade bir
yapıdır.
Kitabesi : Yoktur.
Molu Köyü Baldaken Türbe, kubbeden görünüş.

Molu Köyü Baldaken Türbe, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ALACA KÜMBET
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Alaca kümbet, Hunad manzumesinin güneyinde, Talas Caddesi üzerinde,
Yoğunburç’un karşısındadır.
Bugünkü durumu : Son zamanlarda restore edilen eser iyi bir durumdadır.
Tarihi : 1184-90 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri :Kübik bir gövdenin üst kısmı pahlanmak (çalınmak) suretiyle elde edilen sekizgen kenarlı kasnak üzerinde
yükselen içten kubbe dıştan piramidal külahla
örtülüdür. Kare şeklindeki gövdenin pahları
güneyde üçgen, kuzeyde dörtgen şeklindedir.
Üst katı itibarıyla bir metreden fazla bir bölümü yol seviyesinin altında kalmış bulunan
eserin alt katına dair bir iz yoktur. Kapının eşik
seviyesinin asıl zemin, belki de oturtmalık seviyesi olarak düşünülmelidir. Kümbetin mumyalık katı yoktur.
İçten ve dıştan kare planlı olan türbenin giriş
açıklığı kuzey cephesinin doğu köşesine yakın
açılmıştır. Kümbetin kuzey cephesinin sol tarafında yer alan kapıya yedi basamakla inilmektedir. Kapı yanlarda ve üstte düz bir silme ile
çerçevelenmektedir. Birbirini kademeli olarak
takip eden dar ve geniş bordürlere sahip olan
kapının dış bordürü nakışsızdır. Kapının beş
sıra mukarnaslı kavsara kemerini bitkisel motifleri olan dar bir bordür takip etmektedir. Oldukça yüksek yapılmış olan kapıdan kare planlı
mekana girilir. Bu bölümde üç kenarda farklı
ölçülere sahip nişler,güney duvarında sivri kemerli bir niş yer almaktadır. Batı duvarında ise
yüksek sivri kemerli bir niş içine yerleştirilmiş
düz atkılı iki pencere yerleştirilmiştir. Ayrıca
güney ve batı kenarında açılmış, dışa doğru daralıp küçülen kesme taşlarla kaplı olan iç mekan köşelerde düz pandantiflere dayanan yarım
küre şeklinde kubbe ile örtülmüştür.
Döşemesi taş kaplama olan üst katta, son
tamir sırasında konulmuş taştan bir sanduka
mevcuttur.
Süslemesi : İçte çok sade olan kümbetin
bütün süslemeleri kuzeydeki kapısında ve batı

(O. Cezmi Tuncer’den)
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cephesinde (penceresi etrafında) yer almaktadır. Geometrik süslemenin hakim olduğu kümbette bitkisel süsleme de görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Yapıda tamamıyla
kesme taş kullanılmıştır. Duvarlarda kesme taş
ve dolgu malzemesi olarak kullanılan moloz taşın yanı sıra pencerelerde ahşap çerçeveler ve
ahşap kapı kanadı sonrada yapıya eklenmiştir.

Kitabesi : Kümbetin batı cephesinde dikdörtgen pencerelerin üst kısmında yatık dikdörtgen şeklinde yer alan, kabartma olarak tek
satır halinde yazılan kitabede; “Bu türbe merhum emir Sadreddin Ömer bin Cemaleddin
Muhammed’indir” şeklinde ibare yer almaktadır. Kitabenin yüzler hanesinde 5, onlar hanesinde de 8 rakamı okunabilmektedir. Birler
hanesi tamamen silinmiştir. Yapı H. 580’li yıllarda (M. 1184) Emir Celaleddin bin Muhammed için inşa ettirilmiş olmalıdır.
Tarihlendirme : XIV. Yüzyıl sonları veya
XV. Yüzyıl başları.

Alaca Kümbet, giriş cephesinden (kuzey) görünüş.
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Kaynakça :
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Devrine Ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları”, Tarih Dergisi, S: XXXIV, İstanbul,
1984.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Alev Çakmakoğlu, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1998.
Mahmut Akok, “Kayseri’de Tuzhisarı, Sultan Hanı, Köşk Medrese ve Alaca Mescid Diye
Tanılan Üç Selçuklu Eserinin Rölövesi”, Türk
Arkeoloji Dergisi, Sayı : 17-2, 1968, Ankara,
1969.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri
I, Selçuklu Dönemi, Ankara, 1986.
Oluş Arık, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, (Anatolia), Sayı: 11, 1967, Ankara, 1969.

Alaca Kümbet, batı cepheden görünüş.

Alaca Kümbet, taçkapıdan görünüş.
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ESERİN ADI : ŞEYH İBRAHİM
		 TENNURİ 			
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri ili, merkez, Melikgazi ilçesi,
Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri sokak, no: 24’
te bulunan Şeyh Camisinin batı yönde bitişiğinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Ziyarete açıktır.
Tarihi : H.889-M. 1484/85
Plan ve mimari özellikleri : Şeyh İbrahim
Tennûrî Türbesi, Altıgen plânlı ve tek katlı
olup, üzeri içten kubbe, dıştan altıgen külahla
örtülüdür. Kayseri’de örnekleri çok görülen
klâsik Selçuklu kümbetleri benzeridir.
Kümbetin alt kısmında 3, üst bölümünde 4
pencere bulunmaktadır. Kuzeye bakan kapısı

bugün pencere haline getirilmiş olup etrafı kitabeyi de içine alacak şekilde çerçevelenmiştir.
Kapı üzerinde bulunan kitabenin soluna sekizgen, sağına altıgen yıldız oyulmuş olup, bu
oyuklar içine yerleştirildiği anlaşılan çini veya
renkli taşlar dökülerek yerleri boş kalmıştır.
Türbe genel olarak tezyinâtsız ve sade olup
külah saçağı altında bir kaval silme dolaşmaktadır.

(O. Cezmi Tuncer’den)
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Selçuklu tipi türbelerden Osmanlı tipi türbelere geçişin ilk örneklerinden olan İbrahim
Tennûrî Türbesi’nin etrafı önceleri mezarlık
iken sonradan kaldırılarak, yeri cami ve türbeye bahçe olarak bırakılmıştır.
Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Şeyh İbrahim Tennûrî Hz.lerinin,
ikincisi; oğlu ve halifesi Şeyh Lütfûllah, üçüncüsünün de; yine onun oğlu ve halifesi Ali Sultanın olduğu söylenmekte ve Kuyûd-ı Umûmî
mevcut Kayseri’deki yatırlar listesi de bunu
doğrulamaktadır.
Türbenin iç duvarlarındaki tek satırlık bir
yazı kuşağında Besmele’den sonra; “Elâ inne
evliyaallahi lâ havfün aleyhim.. .Ahsenehû
ülâikellezine hedâhümullah ve ülâike hüm
ülü’lel-bâb.” âyetleri yazılıdır.
Türbenin, İbrahim Tennûrî Hz.lerinin halifesi, İskilipli Şeyh Yavsî’nin Sultan Bâyezid’e
tavsiyesi üzerine yaptırıldığı rivayet ediliyor.
Çünkü Sultan Bâyezid Şeyh Yavsî’nin mürî-di
olmuştur. Böyle olunca İbrahim Tennûrî Hz.leri
Sultan Bâyezid’in hocası olmaktadır. İbrahim
Tennûrî’nin vefatı H.887 olduğuna göre; türbe
ölümünden iki yıl sonra yapılmıştır.

Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapı kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.
Kitabesi : Türbenin eski kapısı üzerindeki
üç satırlık Arapça mermer kitabenin metni şöyledir:
“Büniye ve şürrife hâzih’it-türbetü fi
eyyâmi’sSultân/Bâyezid Hân bin Mehmed
Hân/Mine’t-târih sene tis’a ve semânîn ve
semâni mie.”
Açıklaması:
“Bu mübarek türbe. Sultan Mehmed Hân
oğlu Sultan
Bâyezid Han zamanında H.889-M. 1484/85
yılında Yapılmıştır.”
Tarihlendirme : Kitabesinde belirtilen
tarihi H.889-M. 1484/85
Kaynakça:
Ali Rıza Karabulut-Ramazan Yıldız,
Gülzar-ı Manevi ve İbrahim Tennuri, Ankara, 1978, s. 20.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları, Vakıflar Dergisi,
Cilt:XIII, Ankara, 1981, s. 544.

Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi genel görünüş.
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Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi genel görünüş.

Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi, kitabe
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ESERİN ADI : TACETTİN 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tacettin
Mahallesinde
Bugünkü durumu : Sağlamdır.
Tarihi : 1513
Plan ve mimari özellikleri : Türbe, kare
planlı, üzeri kubbe ile örtülü, batı yönde girişi olan, doğu ve kuzey cephe ortalarında birer
penceresi bulunan Osmanlı dönemine ait, kesme taştan inşa edilmiş bir yapıdır.
Türbede, zeminden yaklaşık 50 cm. yüksekliğe kadar dört yönden onarıma yönelik müdahale yapıldığı (çepeçevre kaplama yapıldığı)
fakat daha sonra yapılan kaplamanın söküldüğü görülmektedir.
Türbenin batı köşesine yaklaşık 3 m. mesafede yeni inşa edilmiş olan caminin güneydoğu köşesi denk gelmektedir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru bulunmamaktadır.

Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş ve
kaba yonu moloz taşla inşa edilmiştir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Osmanlı döneminde (1513)
yapılan eserin yakın zamanda aslına uygun
olarak onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
S.13, Ankara 1981, s.548.

Tacettin Türbesi genel görünüş.
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ESERİN ADI : ŞEYH 			
		 SEYFULLAH 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Cürcürler Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarımı yapılan türbe,
sağlam durumdadır.
Tarihi : H.951/M.1545 tarihli vakfiye olduğuna göre 16.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş
olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri :Türbe, kare
plânlı, tek katlı ve kubbeli bir plâna sahiptir.
Türbeye doğu cephesine açılmış basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Doğu cephe giriş
kapısını da çerçeveleyecek şekilde bir yuvarlak
kemerle hareketlendirmiştir. Bu kemer düzenlemesi doğu cephede derinliği fazla olmayan
bir eyvan şeması oluşturmuştur. Yapının üst
örtüsünü oluşturan ve aslında moloztaştan yapılmış olan ancak günümüzde üzeri kurşunla
kaplanan kubbe, duvarlardaki pandantiflere
oturmaktadır. Türbenin batı cephesine dikdörtgen boyutlu küçük bir pencere açılmıştır. Güney ve kuzey cephelerinde herhangi bir açıklık
yoktur.

Şeyh Seyfullah Türbesi genel görünüş.
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Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarının köşelerinde ve kemerde düzgün kesme
taş, duvar örgüsünde kaba yonu moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivinde 1961 numaralı defterin 298.sayfasında ve 50.sırasında kayıtlı H.951/M.1545 tarihli
Şeyh Seyfullah bin Şeyh Sadi Vakfiyesinde türbenin bulunduğu mahalledeki Seyfullah Mescidine imam olan kişiyle ilgili kayıttan türbenin
de 16.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olabileceğini çıkarmak mümkündür.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları, Vakıflar Dergisi,
Cilt:XIII, Ankara, 1981, s. 552.

ESERİN ADI : ZEYNELABİDİN
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Meydanı’nın doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1303/M.1886
Plan ve mimari özellikleri: Rufai tarikatının ileri gelenlerinden olan Zeynelabidin’in
15.yüzyılda Kayseri’de bir tekkesi, camisi ve
çeşmesi olduğu, 16.yüzyılda Boyacıoğlu Üstat Abdi’nin bu tesisler için bir vakıf kurduğu
bilinmektedir. Zaman içerisinde cami, tekke ve çeşme ortadan kalkmıştır. 1886 yılında
Zeynelabidin’in mezarının bulunduğu yere bugünkü türbe yapılmıştır.
Zeynelabidin Türbesi 8.32x8.32 m. ölçülerinde kare plânlı bir yapı olup üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kuzey cephedeki giriş kapısı
üzerinde inşa kitabesi yer almaktadır. Kitabenin üzerinde de oval bir madalyona işlenmiş
II.Abdülhamit tuğrası görülmektedir. Kapı
açıklığı yuvarlak kemerlidir ve yanlardan üzerleri yivlerle süslenmeye çalışılmış plastırlara
oturan bir yuvarlak kemerle çerçevelenmiştir.
Yapının üzerini örten kubbe, köşelerden zemine inen dört bodur ayak üzerine atılmış sivri
kemerlere oturmaktadır. Kubbe eteğinde kalemişi bitkisel süslemeler görülmektedir. Türbe
mekanının ortasında Zeynelabidin’in sandukası
bulunmaktadır. Türbenin giriş cephesi iki, diğer
cepheler üçer pencereyle boşaltılmıştır. Ayrıca
her cephenin kemer kilit taşının hemen altına
yuvarlak formlu birer pencere daha açılmıştır.
Dikdörtgen formlu pencerelerin üzerleri, vazo
şeklinde düzenlenmiş ve duvara gömülmüş
konsollara atılan yuvarlak kemerlerle kuşatılmıştır. Kemerlerin alınları kare biçimli küçük
kabaralarla hareketlendirilmiştir. Kemerlerin
çerçevelediği yüzeylerde kitabeler bulunmaktadır. Türbenin cephe duvarları dışarda üçgen
alınlık şeklinde bitirilmiştir. Duvar köşelerinde
akant yaprağı biçiminde volütlü olarak düzenlenmiş dekoratif amaçlı konsollar dikkati çekmektedir.

Üst örtüyü oluşturan kubbe yüksek bir kasnağa oturmaktadır. Onikigen olan kubbe kasnağının her cephesinin ortasında yuvarlak kemerli
birer pencere açılmıştır. Taşla kaplanmış olan
türbe kubbesinde taşlar üst üste kademelenecek
şekilde istiflenmiştir. Kasnak köşelerinin üst kısmı taştan vazo biçimli alemlerle bitirilmiştir.
Süslemesi : Yapının belirli bölümlerinde taş
süsleme, kubbe iç yüzeyinde de kalemişi bitkisel bezemeler görülmektedir.
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Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapısı üzerinde Kayseri kadısı, şair Fevzi tarafından yazılan kitabe
H.1303/M.1886 tarihini taşımaktadır.
Tarihlendirme : Yapı II.Abdülhamid döneminde 1886 yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.338-340.

Zeynelabidin Türbesi, giriş kapısı.

Zeynelabidin Türbesi, genel görünüş.
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Zeynelabidin Türbesi, kitabe.

Zeynelabidin Türbesi, köşe konsollarından görünüş.
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Zeynelabidin Türbesi, iç mekan.

Zeynelabidin Türbesi, kubbeye geçiş ögesi.
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ESERİN ADI : SEYYİD 			
		 BURHANETTİN 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gültepe
Mahallesi, Seyyid Burhaneddin Mezarlığının
doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1894 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : 1244 yılında
Kayseri’de vefat eden Seyyid Burhaneddin’in
mezarı üzerine 19.yüzyılın sonlarına kadar bir
türbe yapılmadığı anlaşılmaktadır. 1894 yılında
Kayseri’nin bağlı bulunduğu Ankara vilayetinin valisi Abidin Paşa’nın teftiş maksadıyla
Kayseri’yi ziyarete geldiklerinde mezar üzerine türbe yapılmasını sultana arz ettiği ve sultan
II.Abdülhamid’in iradesiyle türbe yapımına karar verildiği belirtilmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi, 1348 tarihli Erdoğmuş türbesinin
kuzeyine (türbenin kuzey duvarına bitişiktir) üç
eyvanlı ve merkezi kubbeli olarak inşa edilmiştir. Türbeye giriş kuzeydendir. Giriş cephesinde
bir revak düzenlemesi görülmektedir. İkisi bağımsız ikisi duvara gömülü ayaklar üzerine atılan sivri kemerler üzerine kırma çatılı bir revak
dikkati çeker. Revak sütunlarının başlıkları baklava dilimi ve çiçek bezemelidir. Giriş kapısının
üzerinde doğu ve batı cephelerde de olduğu bir
yuvarlak pencere bulunmaktadır. Giriş kapısının iki yanında dikdörtgen boyutlu ve yuvarlak kemerli alınlığa sahip pencere düzenlemesi
gözlenir. Kapı açıklığının üzerinde Ali Emiri
tarafından yazılmış olan M.1894 tarihli kitabe
bulunmaktadır. Türbenin Erdoğmuş Türbesiyle
birleşen güney ucundaki duvarlara da birer pencere açılmıştır. Eyvanların dış duvarları üçgen
alınlıklı olarak son bulmaktadır. Merkezdeki
kubbenin oturduğu yüksek kasnak yüzeyinde
pencere açıklığı yoktur, dış cephelerinde volütlü
kıvrımlar yapan konsollar dikkati çeker. Kubbe
içten kalemişi nakışlarla süslenmiştir.
Süslemesi: Kubbedeki kalem işi süslemeler
ve kubbe kasnağındaki volütlü konsollar bezeme unsurları olarak kabul edilebilir.

(Ayşe Nur Kaya Demir’den)

Malzeme ve teknik : Eser düzgün kesme
taş malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapısı üzerinde Ali Emiri
tarafından yazılmış olan kitabesi 1894 tarihini
taşır.
Tarihlendirme : Yapı 1894 tarihlidir.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.343-345.
Ayşe Nur Kaya Demir, II. Abdülhamit Dönemi Kayseri Yapıları, (E.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Kayseri 2005, s.88-91.
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Seyyid Burhaneddin Türbesi, giriş cephesi.

Seyyid Burhaneddin Türbesi, genel görünüş.
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Seyyid Burhaneddin Türbesi, genel görünüş.

Seyyid Burhaneddin Türbesi, kitabe.
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ESERİN ADI : KAYSERİ KÖŞK
		 HANEKAHI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Köşk
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
yapı bugün aşevi olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 14.yüzyılın ikinci çeyreğinde yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Köşk medrese olarak adlandırılan yapı, dıştan kuzey-güney
yönünde eğimli bir alan üzerinde kademeli
temeller üzerine oturan dikdörtgen plânlıdır.
Kare iç avlunun ortasında bir türbe yer almaktadır. Türbenin etrafı kuzeydeki bölüm hariç
avlu zemininden yükseltilmiş ve revaklarla
çevrilmiştir. Yapının kuzey tarafında giriş eyvanı ve bu eyvanın doğu ve batısında iki katlı olarak düzenlenmiş iki oda yer almaktadır.
Kesme taş malzemenin kullanıldığı yapının güney cephesinde dört, diğer cephelerde ise üçer
adet çörten yer alır. Dışa kapalı küçük bir kale
görünümündeki eserin kuzey cephesi giriş cephesidir. Güney cephe duvarında her hangi bir
açıklık yoktur. Doğu ve batı duvarlarının kuzey tarafında altta sivri kemerli mazgal, üstte
dikdörtgen boyutlu pencereleri bulunur. Kuzey
cephede kapı açıklığının üzerinde biri kuşatma
kemerinin üzerinde diğerleri ise doğu ve batıda ikişer dikdörtgen, birer mazgal pencere yer
almaktadır.
Hanekâha taçkapı arkasına yerleştirilen, iki
kat yüksekliğinde bir giriş eyvanından geçilerek girilir. Eyvanın tonozu daha alçaktan yapılan bir kemerle avlu revağından ayrılmıştır.
Kuzey duvarının üst kısmına derin sivri kemerli bir niş yerleştirilmiştir. Nişin içine taçkapı
üzerinde bulunan pencere açılmaktadır. Giriş
eyvanında üst kata çıkış merdivenleri ve alt kat
odalarının kapıları yer almaktadır.
Taçkapı nişi renkli geçmeli kapı kemeri, nişi
sınırlandıran köşe sütuncelerine oturan kuşatma kemerinden oluşur. Kuşatma kemerinin iç
alınlığında kapı kemerindeki gibi bir sıra renkli
geçme taş bulunur. Bu bölüm, dıştan üç kademeli, süslemesiz üç bordürle çerçevelenmiştir.

(Saim Cirtil’den)

Yapı avlusu, zeminde kare plânda iken köşelere
gelen kısımlar üst tarafta kırılarak sekizgene dönüşür. Avlunun ortasına kare cenazelik üzerine
sekizgen bir türbe yerleştirilmiştir. Avlu revaklarından kuzey cephe hariç diğerleri zeminden
yükseltilmiş sekiler üzerine oturmaktadır. Sekiler kuzeyden güneye doğru eğimlendirilmiştir. Sekilere kuzey revağının giriş eksenindeki
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bölümün doğu ve batısındaki merdivenlerle yapılmaktadır. Avlu revakları kesme taştan yığma
olarak yapılmış ayaklara atılan sivri kemerlerle
sağlanmıştır. Avlu revağının üst örtüsü beşik
tonozdur. Revaklardan köşelerdeki eyvan birimlerinin arkası daha alçaktan ikinci bir küçük
tonoz parçası ile kapatılmıştır. Tonozların oturduğu ayaklar köşelerdekiler “L” biçimli iken
diğerleri dikdörtgendir. Revakların üst kısımları hafif taşkın iki düz silmeli saçak kornişi ile
çevrilmiştir.
Batıdaki revağın kuzeyindeki eyvan içine
yerleştirilen yedi basamaklı sahanlıklı bir merdivenle dama çıkışı sağlayan beşik tonoz örtülü
koridor içine yerleştirilen sekiz basamaklı bir
diğer merdiven bulunmaktadır.
Giriş eyvanının iki yanında iki katlı birer
oda bulunmaktadır. Üst kattaki odalara eyvanın
yan duvarlarına dayanan altı basamakla çıkılan
birer kapıdan girilmektedir. Merdivenlerden
doğudakinin altı, sivri kemerli bir niş şeklinde
boşaltılmıştır. Odalara geçiş, girişi sağlayan kapıların açıldığı duvar içindeki “L” biçimli dehlizle sağlanmaktadır. Dehlizlere birer mazgal
pencere açılmıştır. Odalar doğu batı yönünde
dikdörtgen plânlıdır. Odaların üzeri ortasından
bir takviye kemeriyle desteklenmiş sivri tonozla örtülüdür. Alt kat odaları mazgal, üst kat
odaları dikdörtgen formlu şevli üçer pencere ile
aydınlatılmıştır.
Medrese adıyla anılan yapının işlevinin
gerçekten ne olduğu tartışmalı bir konudur.
16.yüzyıl belgelerinde medresenin bulunduğu
bölge “mahalle-i Köşk Medrese” olarak adlandırılmıştır. Tarihi belgeler yapının 17.yüzyılın
ikinci yarısına kadar medrese olarak kullanıl-
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dığını gösterse de bu kullanımın nasıl olduğu
hakkında bilgi yoktur. 17.yüzyılın ikinci yarısında binanın aslen hanekah olarak yapılmış
olduğu iddia edilerek medreseden hanekâha
çevrilmesi istenmiştir. Esasen yapı plân itibariyle bir medreseden daha çok bir tarikat yapısını andırmaktadır.
Süslemesi : Yapının giriş kapısındaki renkli
taş geçmeler dışında süslemesi bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Yapının tamamında
kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Avlusundaki türbenin günümüze ulaşamayan kitabesinin (1339) ve bazı
tarihi belge ve bilgilerin ışığında yapı 14. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirilebilir.
Kaynaklar
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi,
(Doktora Tezi), Konya 2001, s.99-101.
Mehmet
Çayırdağ,
“Kayseri
Köşk
Medresesi’nin Hangâh Olduğu Hakkında
1657 Yılında Alınan Mahkeme Kararları”,
VI.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan
2002), (Ed.M.Denktaş-Y.Özbek-A.SağıroğluArslan), Kayseri 2002, s.259-279.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Ankara 1982,
s.135.
Nermin Şaman-Turgay Yazar, “Kayseri Köşk Hanikahı”, Vakıflar Dergisi, S.22,
(1991), s.301-315.

Köşk Hanekahı, giriş cephesinden görünüş.

Köşk Hanekahı,giriş kapısının görünüşü.

Köşk Hanekahı, üst kata çıkış merdivenleri.
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Köşk Hanekahı, avludan görünüş.

Köşk Hanekahı, avludan görünüş.
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ESERİN ADI : TEKGÖZ 			
		 ZAVİYESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri :Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yemliha beldesi sınırları içinde, Kayseri-Ankara
yolunun 40.km. sinden 7 km. batıya sapılarak ulaşılan Tekgöz Kaplıcasının 500-600
m.güneydoğusundaki tepe üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Yapı büyük oranda yıkılmış, harap haldedir.
Tarihi :Üzerinde tarih verebilecek bir kitabe yoktur.
Plan ve mimari özellikleri :Yapı, bütün unsurlarıyla günümüze gelememiştir. Yapı çevresinde yapılacak bir temizlik ve kurtarma kazısı
eserin tüm plânının ortaya çıkmasını sağlayabilecektir. Zaviye olarak düşündüğümüz yapının
kuzey cephesinde üç taş ayağa atılmış sivri kemerlerden oluşan iki gözlü bir revak görülmektedir. Bu revağın batısındaki ayakta kemerin en
azından bir örnek olarak batıya devam ettiğini
gösteren başlangıç üzengisi görülebilmektedir.
Batıdaki ve ortadaki ayaklar birer kemerle güneydeki mekanın kuzey duvarına bağlanmıştır.
Dış ölçüleri itibariyle yaklaşık 5,5 x 6.00 m. ölçülerindeki bu mekanın güneyinde bulunan yarım daire şeklinde düzenlenmiş temel bakiyelerinden (muhtemelen mihrap temeli) burasının
mescit olarak değerlendirilmiş olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu mekanın duvarları neredeyse tamamen yıkılmıştır. Kuzey duvarının
bir bölümü ayaktadır. Kuzey cephenin ortasına
basık kemerli kapı yerleştirilmiştir. Kapı beş
köşeli yarım yıldızlarla bezenmiş bir bordürle
çerçevelenmiştir. Kuzey cephe hariç duvarlar

(Yıldıray Özbek’ten)

büyük oranda yıkılmış olduğundan açıklıklar
hakkında bilgi sahibi olunmamaktadır. Kuzey
cephedeki revağın bugün mevcut yapıyla gösterdiği uyumsuzluktan hareketle doğu ve batı
taraflarda da mekanların olması ileri sürülebilir.
Zira bugünkü mevcut yapının 6.20 m.batısında
güney kuzey doğrultuda 5.50 m. uzunluğunda
bir duvarın temel bakiyeleri görülebilmektedir.
Yapılacak bir kurtarma kazısı yapıyı tamamen
ortaya çıkarabilir.
Süslemesi : Mescit bölümü kapısını süsleyen yarım yıldız kabartmaları dışında yapıda
süsleme olup olmadığı bilinmemektedir.
Malzeme ve teknik : Kuzey cephedeki giriş revağı ve mescidin kuzey duvarında düzgün
kesme taş, duvarlarda ise moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yıldız desenlerine bakılarak 13-14.yüzyılda inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Tekgöz Zaviyesi genel görünüş (giriş cephesi).
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Tekgöz Zaviyesi yıkılmış mekan.

Tekgöz Zaviyesi, bezemeli parça.
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ESERİN ADI : AHİ EVREN 		
		 ZAVİYESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Şehir merkezinin güneyinde, Talas
Caddesi üzerinde, Döner Kümbet ve Emir Ali
Türbesinin yakınında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Restore edilmiş, sağlam durumdadır.
Tarihi : XIII. Yüzyıl ikinci çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Yapının beden
duvarları kaba yonu taşından, kapı ve pencere
söveleri, kemerler gibi mimari elemanlar düzgün yonu taşından, orta avlunun üstündeki kubbeye geçiş elemanları ise tuğladan yapılmıştır.
Zaviyenin kuzey ve doğu cephe duvarları sağlam iken diğer cephe duvarları temel seviyesinde yapılan kazı çalışmaları sonucu yapı ayağa
kaldırılmıştır. Onarım öncesinde, avlunun dört
yönünde bulunan eyvanlardan ikisi sağlam durumdaydı. Doğu eyvanının, doğu duvarında
köşeye bitişik olarak yerleştirilmiş bir ocak
bulunmaktadır. Ocak yapıya sonradan yerleştirilmiştir. Eyvanın güney duvarında, eyvan kemerinin hemen altında güneydeki odaya açılan
bir kapı vardır. Eyvanın orijinal döşemesi, avlu
zemininden kademeli bir yükseltiye sahiptir.
Kuzey eyvanın sivri tonozlu olarak yapılmış
olup, eyvan tonozu moloz taşla inşa edilmiştir.
Kuzey eyvanı doğu eyvanından daha geniştir.
Kuzey eyvanında doğu ve batıdaki yan odalara açılan birer kapı ile bunların dışında kuzeye
açılan ve eyvanın aksından biraz batıya doğru
kaymış basık kemerli üç kapı vardır. Kuzeydeki kapı diğer kapılara göre lento ve söveleri ile
daha belirgindir.
Kuzey ve doğu eyvanın köşesinde bulunan
oda kuzey güney doğrultusunda beşik tonozla
örtülmüş olup dikdörtgen planlıdır.
Orijinal olan kuzey ve doğu duvarlarında
çatı seviyesini gösteren silmeler mevcuttu.
Bir kısmı yıkılmış halde iken yapı, dikdörtgene yakın kare bir orta avluya, kuzeyde ve
doğuda açılan iki eyvanlı bölüm ile eyvanlar
arasındaki kare planlı odaya sahip iken restorasyon neticesinde son halini almıştır.
Dört yöndeki eyvanlar ortada bulunan avlu-

(Osman Eravşar’dan)

ya yönelmekte, böylece merkezi plan sistemini
oluşturmaktadır.
Plan şeması olarak pek çok zaviyede uygulanan bir avluya açılan dört eyvanlı plan şeması tekrarlanmıştır. Ortadaki avluya dört yönde
açılan beşik tonoz örtülü eyvanların dışında
köşelerde yine beşik tonoz örtülü odalar bulunmaktadır. Bu şekliyle plan Orta Asya’dan beri
uygulanan merkezi mekan düzenindedir.
Orta Asya menşeli, ortada yer alan avluya
açılan dört eyvanlı plan şemasındaki zaviyelerin ilk örneklerinden biri olması bakımından
önem taşımaktadır.
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Süslemesi: Yapıda her hangi bir süs unsuru
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Duvar örgülerinde
moloz taş, eyvan kemerlerinde , kapılarda,
kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Anadolu’da XIII. Yüz yılda zaviyelerde uygulanan plan şemasına benzerlik göstermektedir. Benzer yapılar olarak
görülen; Niksar Çöreği Büyük Tekkesi, Konya
‘da 1279 tarihli Sahip Ata Hankahında da ortada yer alan kubbe ile örtülü mekana dört eyvan
açılmakta, köşelerde odalar yer almaktadır.
Zaviyenin duvar örgüsüne, plan şemasına ve
yapının Ahi Evren ile irtibatlandırılmasına bakılarak XIII. yüzyılda yapılmış olduğu kanaati
hakim olmaktadır.
Kaynakça:
Neşet Çağatay, “Anadolu’da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren”, Belleten, C., XCVI,
Sayı : 182, Ankara, 1982.
Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, C. I,
İstanbul, 1986.

Ahi Evran Zaviyesi, genel görünüş.
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S. Kocatürk, “Fütüvvet ve Ahilik”, Türk
Kültürü ve Ahilik, XXI. Ahilik Bayramı
Sempozyumu Tebliğleri (13-15 Eylül 1985)
İstanbul, 1986.
Kuru, Çakmakoğlu, Alev, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1997.
Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar”, IX. Türk Tarihi Kongresi, C. II.,
Ankara, 1988.
G. Akın, Asya Merkezi Mekan Geleneği,
Ankara, 1990.
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri,
1992.
Osman Eravşar, “Kayseri Ahi Evren Zaviyesi” Ortaçağda Anadolu, Prof. Dr. Aynur
Durukan’a Armağan, Ankara, 2002

Ahi Evran Zaviyesi, merkezi kubbe ve eyvanlar.

Ahi Evran Zaviyesi, eyvan ve hücrelere geçiş kapısı.
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ESERİN ADI : GÜLÜK 			
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kölük
Mahallesinde Kölük Caddesi ile Berber Sokağının kesiştiği köşede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmamakta ve
çok harap bir durumdadır.
Tarihi : Yapı 12.yüzyılın ortalarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Üst örtüsü tamamen, beden duvarlarının da büyük bölümü
yıkılmış olan hamam 30.00m.x30.00m. ölçülerinde olup tek hamam olarak inşa edilmiştir.
Ancak değişik tarihlerdeki ilavelerle çifte hamama dönüştürülmüştür.
Sıcaklığı yıldızvari plân tipinde inşa edilen hamam, sonradan yapılan eklerle düzgün
bir şema yansıtmamaktadır. Hamamın güney
cephesinin tamamını kaplayan soyunmalık
bölümüne batı cephenin güney ucuna açılmış
kapıdan girilmektedir. Bu kapının kenar söveleri ve lentosu yıkılmıştır. Doğu-batı yönünde
uzanan soyunmalık tamamen yıkılmış durumdadır. Doğu ve batı duvarları temel seviyesinde
günümüze ulaşmıştır. Soyunmalığın kuzey ve
güney duvarlarının ortalarında, duvara bitişik
ikişer adet kemer ayağı günümüze ulaşmıştır.
Ayrıca soyunmalık mekanının doğu ve batı
ucunda duvarın üst kısmına saplanmış birer
adet kemer üzengi taşı görülmektedir. Bu bakiyelerden hareketle soyunmalık mekanının
üzerinin doğu-batı doğrultuda bir sivri tonozla
örtülü olabileceği belirtilebilir. Soyunmalığın
ortasında orijinalinde sekizgen olabileceği düşünülen bir havuzun bakiyeleri 1990’lı yıllarda
yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Zemini
taş döşemeli olan soyunmalığın kuzey cephesinin batı köşesine yerleştirilen kapıdan tuvalet
mekanına geçilmektedir. Tuvaletin batı duvarının güney köşesine açılan kapıdan da traşlık
bölümüne ulaşılmaktadır. Her iki bölümün zemini de taş döşemelidir. Traşlığın batı duvarının güneyinde, pöhrenkleri birleştiren dirsek
taşı yer almaktadır.
Hamamın aralık mekanına, soyunmalığın
kuzey duvarının doğusuna kaydırılan kapıdan
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(Mustafa Denktaş’tan)

girilmektedir. Üst örtüsü tamamen yıkılan bu
mekanın köşelerdeki geçiş üçgenlerinden hareketle bir kubbe ile örtülü olabileceği ileri sürülebilir. Kuzey duvarı üzerinde küçük bir nişin

bulunduğu bu mekanın zemini taş döşelidir.
Aralığın batı cephesinde bulunan ve 1.75m.
genişliğindeki kemer açıklığından soğukluk
mekanına geçilmektedir. Kemerin üzengi hizasına kadar, doğu-batı yönde uzanan soğukluğun
üst örtüsünün yıkılmış olduğu görülmektedir.
Çeşitli onarımlardan dolayı eksenden kaymış
olan duvarlardaki bakiyelerden üst örtüsünün
tonoz olduğu anlaşılan bu mekanın da zemini
taş döşemelidir.
Sıcaklığın doğu cephesi boyunca uzanan
üç bölümlü dikdörtgen mekana, aralığın doğu
cephesindeki 2.43 m. genişliğindeki kemer
açıklığından geçilerek girilmektedir. Güneykuzey yönünde uzanan bu bölümün üst örtüsü
tamamen yıkılmıştır. Bu bölüm doğu ve batı
duvarları üzerine atılan iki kemerle üç bölüme
ayrılmıştır. Duvarların önündeki ayaklara oturan bu kemerlerden güneyde olanı basık sivri,
kuzeyde olanı sivridir. Doğu yönde ortadaki iki
kemer arasında kalan duvarda aynı kalınlıkta
bir kemerle geçilmiştir. İki kemerin ortasında kalan 3.65x2.15 m. ölçülerindeki mekanın
üzeri köşelerde bulunan tuğla köşe üçgen bingilerinden anlaşıldığına göre elips bir kubbeyle örtülmüş olmalıdır. Güneydeki 3.85x3.20
m.ölçülerindeki dikdörtgen mekanın üzeri de
güney kuzey yönünde bir tonozla örtülmüş olmalıdır. İşlevi tam olarak tespit edilemeyen üç
bölümlü bu mekanın batı duvarının ortasında
1.20 x 0.70 m. ölçülerinde bir niş vardır. Doğu
duvarın güneyindeki kemer ayağı üzerinde
de geometrik bezemeli bir taş bulunmaktadır.
Bu mekanın tahrip edilen kuzey duvarı içinde
pöhrenkler olduğu 1990’lı yıllardaki araştırmalarda görülmüştür. Zemini taş döşeli, duvarları sıvalı olan bu bölümün altında cehennemlik
yoktur. Bu mekanın batı duvarının kuzey ucuna
sonradan açılan kapıdan sıcaklığa, doğu duvarına açılan iki kapıdan hamamın doğu cephesi
boyunca uzanan ve hamamdan önce yapılmış
olduğu tahmin edilen bölüme geçilmektedir.
Sıcaklığa, soğukluk bölümünün kuzey duvarının doğusuna açılan kapıdan girilmektedir.
6.40 m. çapındaki çokgen sıcaklığın üzerini
örten kubbe yıkılmıştır. Sıcaklığın duvarları içerinde 0.50 m. derinliğinde ve 1.20-1.40
m. genişliğinde değişen ölçülerde dokuz adet
kemerli niş bulunmaktadır. Bu nişlerin üzeri

yarım kubbelerle örtülü olup, alt kısımlarında
oturma sekileri vardır. Güneybatı köşede yer
alan nişin tahrip edilen yarım kubbesinin içerisinde aşağıdan yukarı doğru daralan tüteklik
görülmektedir. Bu tütekliğin diğer niş duvarları
içinde de bulunmaları büyük ihtimaldir. Nişler
arasında 0.50 m. genişliğindeki duvar üzerinde
birer adet pöhrenk dikkati çeker. Bu pöhrenklere bağlanan musluklar ve altında bulunması
gereken kurna taşları günümüze ulaşamamıştır. Sıcaklığın kuzey duvarının batı köşesinde
bulunan nişin tahrip edilmesi ile açılan 0.50
m. genişliğindeki açıklık ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Sıcaklığın batı köşesinin güney
ucunda yer alan yuvarlak kemerli kapı, yapılan
bir onarım sırasında doldurularak iptal edilmiştir. Sıcaklığın merkezinde göbek taşı bulunmamaktadır. Sıcaklığın kuzeydoğu köşesine
açılan yuvarlak kemerli kapıdan köşe halvetine
geçilir. Halvet 6.00x4.50 m. ölçülerindeki dikdörtgen bir mekan olup üst örtüsü yıkılmıştır.
Kuzey güney duvarı üzerine atılan bir kemerle
ikiye bölünen bu mekanın duvarları üzerindeki bakiyelerden anlaşılacağı üzere, doğudaki
bölümün üzeri kubbe, batıdaki mekanın üstü
tonozla kapatılmıştır. Halvetin doğu duvarı
önündeki sekinin içinde pöhrenkler görülmektedir. Bu mekan içinde bulunması gereken kurnalar günümüze ulaşamamıştır.
Sıcaklığın batı cephesinde yer alan halvetlere bu cephenin ortasında bulunan nişin içerisine
açılan yuvarlak kemerli kapıdan girilir. Güneykuzey yönünde uzanan bu bölümün doğu ve
batı yöndeki duvarların ortasının üstüne saplanan kemer üzengilerinden anlaşıldığına göre, bu
mekan tam ortadan ikiye bölünmüştür. Güneyde
kalan bölümün kuzeydoğu köşesinde bulunan
üçgen geçiş elemanlarından da bu mekanın üzerinin kubbeyle örtülü olduğu anlaşılmaktadır.
Bu mekanın kuzeyinde bulunan bölüm de aynı
ölçülere sahip olması nedeniyle muhtemelen
kubbeyle örtülmüş olmalıdır. Halvetin doğu
duvarının kuzey köşesinde 0.60x1.80x2.15 m.
ölçülerinde bir niş bulunmaktadır. Bu bölümün
doğu cephesinin güney ucunda doldurulmuş yuvarlak kemerli kapı bulunmaktadır. Bahsedilen
bölümün batı cephesinin kuzey köşesinde de
zemine harçla tutturulmuş sade bir kurna görülmektedir. Bu halvetin zemini taş döşeli olup altında cehennemlik vardır. Bu halvetin batısında
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yer alan kare mekana geçişi sağlayan hiçbir kapı
açıklığı tespit edilememiştir. Bu bölümün üst örtüsü tamamen, beden duvarlarının da büyük bir
bölümü yıkılmıştır. Doğu ve kuzey yöndeki duvarların ortalarına saplanan duvar bakiyelerinden bu mekanın bölünmüş olduğu anlaşılmaktadır. Güney ve batı yönde ise duvarların üzerinde
hiçbir duvar başlangıç izine rastlanmamıştır.
Kuzey doğu köşenin üst kısmında bulunan ve
köşe üçgeni olduğu düşünülen geçiş elemanına
dayanarak kuzeydoğu yönde bulunan mekanın
üzerinin kubbeyle örtülmüş olabileceği ileri
sürülebilir. Güney yönde bulunan ve doğu-batı
yönünde uzanan dikdörtgen mekanın üst örtüsü
hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Fakat muhtemelen yan yana iki kubbeyle
yada doğu-batı yönünde uzanan bir tonozla örtülmüş olabileceği ileri sürülebilir. Bu mekanın
doğu duvarının güney köşesinde 0.50 x 0.50 m.
ölçülerinde küçük bir niş yer almaktadır. Bu bölümün tahrip olmuş doğu duvarı içerisinde pöhrenkler görülmektedir. Yine bu duvarın kuzeye
yakın olan kısmında üst üste konmuş iki adet
pöhrenk ağzı seçilebilmektedir. Bu bakiyeler hamamın diğer mekanlarında kullanılmayan soğuk
suyun sıcak suyla birlikte bu mekanda kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Bu bölümün
altında cehennemlik bölümünün de bulunuyor
olması burasının bir yıkanma mekanı olduğunu
göstermektedir.
Hamamın doğu cephesi boyunca uzanan ve
üç bölümden oluşan mekana giriş, kuzey cephenin doğu ucuna açılan kapıdan sağlanmıştır.
Yapılan kazılarda, bu kapının kenar sövelerinin
bir bölümü ile kapı eşiği ortaya çıkarılmıştır.
Üst örtüsü tamamen beden duvarları kısmen yıkılmış olan bu bölümün doğu duvarları da aynı
yönden geçen yolun altında kalmıştır. Güneykuzey yönünde uzanan bölümün doğu ve batı
duvarları önünde bulunan ikişer adet kemer
ayağı ile bu mekan üç kısma bölünmüştür. Duvarlardaki bakiyelere bakılarak her üç bölümün
üzerinin sivri tonozla kapatılmış olabileceği
düşünülmektedir. Ortadaki bölümün kuzeybatı
köşesindeki 0.65 m.genişliğindeki merdivenle
üst kata çıkılmaktadır. Ortadaki ve güneydeki
mekanların batı duvarlarının ortalarına gelecek
şekilde, basık kemerli birer kapı açılmıştır. Bu
kapıların 2.69 m. yukarısında, tuğla kemerleri
tahrip edilmiş pencereler görülmektedir.
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Hamamın kuzeyinde yan yana yapılmış iki su
deposu yer almaktadır. Sıcaklığın kuzeybatı köşesinde bulunan su deposu 8.30 x 2.60 m., bu deponun batısında yer alan ikinci depo 5.50 x 2.75
m. ölçülerindedir. Üst örtüleri tamamen, beden
duvarları da kısmen yıkılmış olan su depolarının üzerileri büyük bir ihtimalle beşik tonozla
örtülmüş olmalıdır. Doğu yöndeki su deposunun ortasında bulunan kazanın oturduğu alanın
dış çapı 2.00, iç çapı 1.36 m. olup, yüksekliği
de 0.40 m.dir. Bu deponun güney duvarının ortasından başlayan seki, doğu duvarına kadar devam eder. Bu sekinin içerisinde iki adet pöhrenk
görülmektedir. Su deposunun içerisi, zeminden
başlayarak 0.80 m. yukarısına kadar su yalıtımını sağlamak amacıyla özel bir sıva ile sıvanmıştır. Bu deponun güneybatı köşesinde dirsek
taşı bulunmaktadır. Batı yönde bulunan ikinci
su deposunun doğu duvarı üzerinde üç adet taş
oluk yer almaktadır. Güneydoğu köşede bulunan
taş oluklardan ikisi suyun soğuk su deposuna girişini, üçüncü taş oluk da soğuk suyun sıcak su
deposuna geçişini sağlamaktadır. Bu deponun
doğu ve güney duvarının doğu köşesinde 0.10
m. çapında pöhrenkler görülmektedir. Bu depolardan batıda olanı soğuk su, doğuda olanı sıcak
su deposu olarak kullanılmıştır. Hamamın külhanı tamamen yıkılmıştır.
Hamamın mevcut bölümleri üzerinde yapılan incelemelerden farklı dönemlerde yapılmış
üç bölümden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu bölümler şu mekanlardan oluşmaktadır:
1) Hamamın doğu cephesi boyunca uzanan
üç bölümlü dikdörtgen mekan.
2) Güney cephe boyunca uzanan soyunmalık, aralık, merkezi sıcaklık, sıcaklığın doğusundaki üç bölümlü dikdörtgen mekan, sıcaklığın
batısındaki iki halvetle, kuzey doğu köşedeki
halvet ve kuzeydoğu köşedeki su deposudur.
3) Hamamın batısındaki kare mekan ile kuzeybatı köşedeki su deposudur.
Şeyh Tennuri’nin çocuklarından Seyyid
Mehmed Efendi’nin H.1005/M.1597 tarihli vakfiyesinde hamamdan “...nefs-i şehirde
mahalle-i Kölük’te eski Kadı Hamamı dimekle
ma’ruf bir çift milk hamam” şeklinde bahsedilmektedir. Bu ifadeden hamamın bu tarihlerde
çifte hamam olduğu anlaşılmaktadır. Şeriyye
Sicillerinden hamamın 1650 yılında tamire

muhtaç olduğu, 1744 yılında da tamir için keşif
yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yine mahkeme kayıtlarından 1750 yılında hamamın harap
bir halde olduğu öğrenilmektedir.
Süslemesi: Yapının neredeyse tamamının ortadan kalkmak üzere olduğundan nasıl bir süsleme programına sahip olduğu bilinmemektedir.
Malzeme ve teknik : Genel duvar malzemesi olarak moloztaş, ayak ve kemerlerde kesme
taş, kubbe geçiş öğelerinde ise tuğla malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi: Hamamın kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Hamamın güneyinde bulunan Kölük Camii ve medresesinin 1210-11 yılında
Danişmendliler’den Yağıbasan oğlu Mahmud’un
kızı Atsız Elti Hatun tarafından onartıldığı bilinmektedir. Elti Hatun bu cami ve medreseyi atalarının yaptırdığını özellikle kitabede belirtmiştir.
Bazı araştırmacılar yapının kesin olmamakla birlikte 1135-1169 yılları arasında yapılmış olabileceğini söylerler. 1334 yılında Kayseri’de meydana gelen depremden cami hasar görmüş, daha
sonra onarılmıştır. Muhtemelen hamamda bu
depremden hasar görüp onarılmıştır.
Hamamlarda sıcak suyun sadece sıcaklıkta
kullanılıyor olması 12 ve 13.yüzyıl hamamlarında görülen bir özelliktir. Hamamdaki bir
takım kapı detaylarının cami ve medrese de
görüldüğünü ileri süren bazı araştırmacılar,

eserin cami ve medrese ile birlikte 12.yüzyılın
ortalarında inşa edilmiş olduğunu ve zamanla
ilavelerle çifte hamam olarak genişletildiğini
ileri sürerler.
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ESERİN ADI: SULTAN 			
HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sultanhamamı Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün kullanılamayacak kadar harap bir durumda olup, gün geçtikçe
yok olmaktadır.
Tarihi : 13.yüzyılın başlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : 1989 yılında,
etrafında yapılan temizlik çalışmaları sırasında çifte hamam olduğu anlaşılan eser, pek çok
defa onarıma tabi olduğundan orijinal plânının
nasıl olduğu tam olarak bilinmemektedir. Hamamın halen ayakta olan bölümü tek eyvanlı
bir sıcaklık ile bu sıcaklığı üç yönden kuşatan
halvetlerden oluşur. Orijinal plânını kaybeden
hamamda, yapılan onarımlar ve ilaveler nedeniyle farklı malzeme kullanımı dikkati çeker.
Hamamın kuzeybatı köşesinde bulunan soyunmalığın üst örtüsü ile kuzey ve batı duvarları
tamamen yıkılmıştır. 7.70 x5.40m. ölçülerindeki
bu mekanın üzeri sivri tonozla örtülüyken, 1989
yılında yapılan kazı çalışmaları esnasında çökmüştür. Soyunmalık bölümünün doğu duvarı
üzerinde iki adet kapı bulunmaktaydı. Bunlardan kuzeye kaydırılmış olanı halvete, güneye
kaydırılmış olanı sıcaklığa açılmaktaydı.
Sıcaklık bölümünün doğu kısmı kubbe, batı
kısmındaki eyvan ise tonozla örtülüdür. Sıcaklığın doğu cephesi 0.85 m.derinliğindeki kemerle
genişletilmiştir. Merkezi mekanın üzerini örten
kubbeye geçiş, köşelerde pandantiflerle sağlanmıştır. Bu mekan, kubbenin tepesine açılan tepe
penceresi ve basık tonozun sırtına açılan ışık
gözüyle aydınlatılmıştır. Kubbenin tam altında
0.45 m. yüksekliğindeki göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklığın doğu cephesinin güney ucunda
zemine gömülü bir kurna yer almaktadır. Kurnaya doğu duvardaki tek delikten su akmaktadır.
Sıcaklık mekanında seki yoktur.
Sıcaklık bölümünün kuzey, güney ve doğu
cephelerinde, üzerleri kubbeyle örtülü sekiz
adet halvet hücresi bulunmaktadır. Soyunma-

(Mustafa Denktaş’tan)

lığın doğu duvarından hafif kuzeye kaydırılan
yuvarlak kemerli kapıdan 3.45 x 3.29 m. ölçülerindeki halvete girilir. Halvetin üzerini örten
tuğla kubbenin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Yıkılan kubbeye köşelerde basık kemerli tromplarla geçilmiştir. Halvetin içi kubbenin yıkıntılarıyla dolu olduğundan içine girilememiştir.
Bu halvetin güneydoğu köşesine açılan kapıdan
sıcaklığa, doğu cephesinin güney ucuna açılan
basık kemerli kapıdan da diğer halvet hücresine
geçilmektedir. 3.50 x 3.48 m. ölçülerindeki ikinci halvetin üzeri de tuğla kubbeyle örtülmüştür.
Kubbe köşelerdeki tromplara oturmaktadır. Bu
bölümün aydınlatılması kubbe tepesine açılan
yaklaşık 1.10-1.20 m. ölçülerindeki tepe penceresiyle sağlanmıştır. Kuzeybatı köşesinde
yer alan duvar kısmen tahrip olmuştur. Duvar
içerisinde bir adet 0.13 m. çapında pöhrenkKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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ler bulunmaktadır. Bu halvette seki, kurna ve
ayna taşı yoktur. Tahrip edilmiş olan duvarların
içinde tüteklikler görülebilmektedir. Bu halvetin güney duvarı üzerindeki düz lentolu kapı
doldurularak iptal edilmiştir. Doğu cephesinin
güney köşesine açılan kapıdan üçüncü halvete
girilir. 4.17 x 4.00 m. ölçülerindeki bu halvetin
üzeri de kubbe ile örtülü olup, kubbeye geçiş
kuzey yönde basık kemerli tromplarla, güney
yönde pandantiflerle sağlanmıştır. Halveti aydınlatan kubbenin tepesindeki pencere yıkılmıştır. Diğer halvetlerde olduğu gibi bu tepe
penceresi de yaklaşık 1.00 m. çapında olmalıdır. Doğu yöndeki duvarın üzerinde bulunan
0.65 m.genişliğindeki açıklık ile su deposu
irtibatlandırılmıştır. Kapı açıklığı hariç bütün
cepheler 0.10 m. yükseklik, 0.76 m. genişliğindeki sekilerle çevrilmiştir. Kuzey duvarının alt
kısmı büyük oranda tahrip edilmiştir. Bu halvet
ile güneyinde bulunan halvet 3.30 m. genişliğinde, 0.70 m. derinliğindeki bir kemerle birbirine bağlanmıştır. 4.15 x 4.00 m. ölçülerindeki
dördüncü halvetin üzeri de kubbeyle örtülüdür.
Kubbeye geçiş kuzey yönde pandantiflerle,
güney yönde tromplarla sağlanmıştır. Bu mekan, kubbenin tepesine açılan 1.00 m.çapında
dairevi tepe penceresiyle aydınlatılmıştır. Kapı
açıklıkları hariç bütün cepheler 0.10 yükseklik, 0.70 m. genişlikteki sekilerle çevrilidir.
Güneybatı köşede yer alan kapının doğu kısmı ile önü tahrip edilmiştir. tahrip edilen bölümden görülen cehennemliğin 0.60 m. yükseklikte olduğu anlaşılmıştır. Bu halvetin batı
cephesindeki basık kemerli kapıdan sıcaklığa,
güney cephesinin batı köşesine açılan kapıdan
da beşinci halvete geçilmektedir. Beşinci halvetle batısında bulunan altıncı halvet, hemen
hemen aynı ölçülerde düzenlenmiştir. Ortadaki
bir kemerle birbirine bağlanan iki halvet hücresi de 3.40 x 3.40 m. ölçülerinde kare mekanlar
olup üzerleri pandantiflerle geçilen kubbelerle
örtülmüştür. Her iki halvet mekanı da yaklaşık
80-85 cm. çapındaki dairevi tepe pencereleriyle
aydınlatılmaktadır. Doğudaki halvet batı hariç
üç yönden 10 cm. yükseklik, 70 cm. genişlikte
sekilerle çevrilidir. Batı yöndeki halvetin doğu
duvarı boyunca uzanan 0.30 m. yükseklik ve
0.60 m. genişliğindeki sekinin ortasında zemine gömülmüş bir adet kurna dikkati çekmek486

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

tedir. Bu kurna yekpare taştandır. Sekinin güneyinde tahrip edilmiş olan duvarın içinde 13
cm. çapında iki adet pöhrenk görülmesi ilginçtir. Çünkü hamamın tahrip edilmiş olan bütün
duvarları içinde bir sıra pöhrenk görülürken iki
sayının artması bu mekanın yenilenmiş olabileceği anlamına gelmektedir. Bir başka seçenek
ise hamamda kullanılan soğuk suyun bu duvar
içerisinden geçen tesisatla soğuk su deposuna
nakledilmiş olabileceğidir. Aynı halvetin güney
duvarı boyunca uzanan sekinin zeminine gömülü vaziyette bir adet kurna bulunmaktadır.
Altıncı halvetin batı cephesindeki kapıdan
3.41 x 3.35 m. ölçülerindeki yedinci halvete
geçilmektedir. Halvetin üzeri tromplarla geçilen kubbeyle örtülmüştür. Kubbe tepesine
açılan 1.00 m. çapındaki dairevi pencereyle
mekanın aydınlatılması sağlanmıştır. Halvetin
güney ve kuzey cephelerinde 25 cm. yükseklik
ve 105 cm. genişliğinde sekiler bulunur. Halvetin kuzeydoğusundaki kapıdan sıcaklığa, güney cephenin ortasına açılan kapıdan da dışarı
çıkılmaktadır. Yedinci halvetin batı cephesinde
bulunan 3.15 m.genişliğinde ve 104 m. derinliğindeki bir kemer ile sekizinci halvet irtibatlandırılmıştır. Duvarları düzgün olmayan halvetin
üzeri pandantifle geçilen kubbeyle örtülüdür.
Halvetin kuzey cephesinde iki adet küçük niş
bulunmaktadır. Batı cephesinin ortasında düz
lentolu bir adet pencere vardır. Güney duvarının batı köşesindeki yuvarlak kemerli kapıda
dışarı çıkılmaktadır. Güney ve kuzey cepheleri
boyunca uzanan sekiler, 25 cm. yükseklik, 110
cm. genişliktedir.
Hamamın doğu cephesi boyunca uzanan
su deposunun üzeri güney-kuzey yönünde basık bir tonozla örtülmüştür. Su deposunun tam
ortasında bulunan 1.75 m. çapındaki kazanın
oturduğu alan boştur. Hamamın külhanından
hiçbir mimari detay günümüze ulaşmamıştır.
Hamamın batı cephesi boyunca uzanan temel
bakiyelerinin depo, avlu, kurutma mekanlarına
ait olduğu ileri sürülmektedir.
Sultan Hamamı orijinalinde çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Halen ayakta olan kısım büyük bir ihtimalle erkekler bölümü, 1989 yılında
yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan güneydeki
yıkık bölüm ise kadınlar hamamıdır. Yapılan ilk
erkekler bölümü soyunmalığı yıkıldıktan sonra

yeniden inşa edilen ikinci soyunma bölümünün
orijinal olmadığı güney duvarı üzerindeki dilatasyondan ve hamamın diğer mekanları ile olan
zayıf bağlantısından hareketle ileri sürülebilir.
Hamamın sıcaklığında yaptığımız araştırmalarda kuzey ve doğu duvarlarında dilatasyon
olduğu görülmüştür. Araştırmacılara göre, hamamın erkekler bölümü orijinalinde üç eyvanlı,
köşe halvet hücreli bir plana sahiptir. Halvetlere muhtemelen eyvanların içine açılan kapılardan geçilmektedir. Sıcaklığın güney cephesi
boyunca yer alan üç halvet hücresinden yedinci
halvet hücresi muhtemelen erkekler bölümü
aralığı, beşinci ve altıncı halvet hücreleri de
muhtemelen soğukluk olarak kullanılmıştır. Bu
mekanlar orijinal kadınlar bölümü yıkıldıktan
sonra erkekler bölümünün çifte hamama dönüştürülmesiyle hemen hemen eski fonksiyonlarına yakın bir işlevde kullanılmışlardır.
Süslemesi: Hamamın çoğu bölümleri yıkılmış olduğu için içerdiği süslemeler hakkında
bilgi yoktur.
Malzeme ve teknik : Hamamın duvarları ile
kubbenin ikisi hariç tamamında moloz taş, kapı
söveleri ve kemerlerde kesme taş, üç kubbede
de tuğla malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi: Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Hamam inşa edildikten
sonra birçok defa onarılmıştır. Gevher Nesibe
Medresesinin vakıfları arasında bulunan hama-

mın, 1652 yılında tamir edildiği ve onarımın
3055 akçeye mal olduğu mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1656-57 yıllarında hamamın medreseyle birlikte mimar Ömer Ağa
tarafından tamir edilmiş olduğu da öğrenilmektedir. Gevher Nesibe Medresesinin 1205
yılında yapıldığı kapısı üzerindeki kitabeden
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu hamamın da
13.yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olabileceği
kabul edilmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000.
Yılmaz Önge, Anadolu’da 12. ve 13.Yüzyıl
Türk Hamamları, Ankara 1995.
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Ankara 1982.
Muhammet Karakaş, 18.Yüzyıllın İkinci
Yarısında Kayseri (Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora
Tezi), Kayseri 1997.
Mustafa Oğuz, 59 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili (H.1062/M.1652) (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1998.
Osman Eravşar, “Sultan Hamam”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp
Mektebi 1206), Kayseri 1991, s.32.
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ESERİN ADI : HUNAT HATUN 		
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hunat
Camisinin batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Hamam sağlam olup
günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 1234 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Eser bir çifte
hamam olarak inşa edilmiştir. Erkekler kısmının sıcaklığı dört eyvanlı köşe halvetli, kadınlar bölümünün sıcaklığı ise üç eyvanlı köşe
halvetlidir.
Güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan hamamın erkekler bölümüne, batı cephenin kuzey köşesine açılan basık kemerli kapıdan girilmektedir. Yol kotunun yüksek olmasından dolayı çukurda kalan soyunmalığa, 14 basamaklı
merdivenle inilmektedir. Soyunmalığın üzeri
iki beton ayağın taşıdığı düz betonarme damla
örtülmüştür. Bu bölümün aydınlatılması, beton
örtü üzerine açılan dikdörtgen formlu altı adet
tepe penceresi ve kuzey yönde yer alan dört
adet dikdörtgen pencereyle sağlanmıştır.
Soyunmalığın güney cephesinin doğusuna
açılan yuvarlak kemerli kapıdan soğukluğa girilmektedir. Üzeri sivri bir tonozla örtülü olan
soğukluğun aydınlatılması, tonozun sırtına
açılan üç adet ışık gözüyle sağlanmıştır. Işık
gözlerinden ortadaki kare iki yandaki yuvarlak
formludur. Aslî fonksiyonunu kaybeden soğukluğun sıcaklığa ve aralığa açılan kapıları doldurularak iptal edilmiştir. Bu mekan günümüzde
soyunmalık mekanı olarak kullanılmaktadır.
Soyunmalığın güney cephesinden batıya
kaydırılan kapıdan aralık mekanına geçilmektedir. Bu bölümün üzeri değirmi tonozlarla desteklenen oval kubbeyle kapatılmıştır. Bu mekan
kubbe tepelerine açılmış birer tepe penceresiyle
aydınlatılmıştır. Burada üç adet tuvalet, iki adet
traşlık yer almaktadır.
Aralığın güney duvarı ortasına açılan kapıdan sıcaklığa girilmektedir. Dört eyvanlı ve
köşe halvetli plâna sahip olan sıcaklığın merkezi, kubbe, eyvanların üzeri sivri tonozlarla
örtülmüştür. Kubbe halvet kapılarının biraz

(Mustafa Denktaş’tan)

yukarısında başlayan üçgen bingiler üzerine
oturur. Sıcaklığın aydınlatılması, kubbenin tam
tepesindeki aydınlık feneriyle, bunun etrafına
yerleştirilmiş 16 ve eyvanların üzerini örten
sivri tonozların sırtına açılan birer adet ışık gözüyle sağlanmıştır. Güneydeki eyvanın güney
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duvarına açılan pencereyle su deposu irtibatlandırılmıştır. Merkezi kubbenin altında 50 cm.
yüksekliğinde göbek taşı bulunmaktadır. Giriş
eyvanının doğu ve batı cephesini kaplayan sekiler 25 cm. yükseklik ve 55 cm. genişliktedir.
Bu sekilerde birer adet kurna bulunmaktadır.
Diğer bütün eyvanlar 25 cm. yükseklik ve 53
cm. genişlikte sekilerle kuşatılmış olup her sekide birer kurna bulunmaktadır. Kurnaların arkasında ayna taşları yoktur. Köşe kapılarından
geçilen halvetlerin üzeri kubbeyle örtülüdür.
Üçgen bingilerle geçilen kubbelerin üzerinde
birer tepe penceresi bulunmaktadır. Bütün halvetler kapı cepheleri hariç, 25 cm. yükseklik ve
54 cm. genişlikte sekilere sahiptir. Her halvette
dört kurna bulunmaktadır.
Hamamın kadınlar bölümünün soyunmalığına, kuzeybatı cephenin doğu ucuna açılan kapıdan girilmektedir. Dikdörtgen soyunmalığın
üzeri, doğu ve batı duvarlarının orta kısmının
önünde bulunan ayakların üzerine oturan sivri kemerin taşıdığı, sivri tonozla örtülmüştür.
Bu mekan tonozun sırtına açılan iki adet kare
formlu ışık gözü ve doğu batı cephelerinin üst
kısmına açılan dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmıştır.
Soyunmalığın güneybatı köşesine açılan
kapıdan kadınlar bölümünün aralığına geçilir. Aralığın üzeri mukarnas bingilerle geçilen
kubbeyle örtülmüştür. Kubbe tepesine açılan
bir adet pencere bu bölümü aydınlatmaktadır.
Batı köşede sonradan yapılan dört birimin ikisi
tuvalet, ikisi traşlık olarak kullanılmıştır.
Aralığın doğusundaki kemer açıklığından
soğukluk bölümüne girilmektedir. İki bölümlü
soğukluğun üzeri kubbelerle örtülmüştür. Doğudaki kubbeye üçgenlerle, batıdaki kubbeye
ise tromplarla geçilmiştir. Kubbelerin tepesine
açılan birer tepe penceresiyle bu mekan aydınlatılmıştır. Batıdaki bölümün kuzey cephesi boyunca uzanan sekiler 20 cm. yükseklik ve 50
cm. genişliktedir. Doğudaki mekanın kuzey ve
doğu cepheleri boyunca uzanan sekiler ise 23
cm. yükseklik ve 50 cm. genişlikte olup üzerlerinde birer adet kurna bulunmaktadır. Doğudaki
mekanın doğu cephesindeki yuvarlak kemerli
niş 0.60 m. derinliğinde ve 2.10 m. genişliğindedir.
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Soğukluğun güney cephesindeki yuvarlak
kemerli kapıdan kadınlar bölümünün sıcaklığına girilmektedir. Sıcaklık bölümü, kubbeli
merkezi bir mekan etrafında üç eyvanlı iki köşe
halvetli bir plâna sahiptir. Sıcaklığın merkezi
kubbesi, kuzey yönde duvara, diğer yönlerde
pandantife benzeyen üçgen bingilerin yardımıyla eyvanların tonozlarına oturur. Kubbenin
eteği üç sıra mukarnasla bezenmiştir. Eyvanların üzeri sivri tonozlarla örtülüdür. Sıcaklığın
aydınlatılması, kubbenin tepesindeki yuvarlak
formlu bir tepe penceresiyle ve bunun etrafına
simetrik olarak yerleştirilen birer adet küçük
ışık gözü ve kubbenin eteklerinde açılan dört
adet dikdörtgen küçük pencerelerle sağlanmıştır. Ayrıca tonozların sırtına açılan açılan tepe
pencereleri de bu mekanın aydınlatılmasına
katkı yapar. Sıcaklık ile su deposunu irtibatlandıran güney eyvanın duvarında bulunan açıklık
doldurularak iptal edilmiştir. Sıcaklığın soğuklukla ortak olan duvarının sıcaklığa bakan cephesi 15 cm. derinliğinde 330 cm. genişliğindeki sağır bir kemerle genişletilmiştir. Sıcaklığa
girişi sağlayan kapının hemen doğusunda da
22 cm. derinliğinde, 100 m.genişliğinde başka
bir niş dikkati çeker. Merkezi kubbenin tam altındaki sekizgen biçimli göbek taşı zeminden
50 cm. yüksekliktedir. Eyvanlar üç yönden 25
cm. yükseklik ve 55 cm. genişlikteki sekilerle
çevrilmiş olup her cephesinde birer kurnaya sahiptir.
Köşelerdeki basık kemerli kapılardan halvetlere girilmektedir. Doğu köşesindeki halvetin üzeri değirmi tonozla, batı köşesindeki halvetin üzeri hafif oval bir kubbeyle örtülmüştür.
Kubbeye geçiş köşelerdeki mukarnas bingilerle sağlanmıştır. Her iki halvet de üst örtülerinin üzerine açılan yuvarlak tepe pencereleriyle
aydınlatılmıştır. Kapı açıklıkları hariç halvetin
bütün cepheleri 25 cm. yükseklik ve 60 cm. genişliğinde sekilerle çevrilidir. Bu sekilerde birer kurna bulunur.
Hamamın su deposu, kadınlar ve erkekler
bölümü sıcaklıkları boyunca uzanmakta olup,
üzeri beşik tonozla örtülüdür. Su deposunun
gerisinde bulunan külhan orijinal yapısını yitirmiştir. Külhanın üzeri değişik aralıklarla, duvarın önündeki ayaklara oturan ve kemerlerle
desteklenen sivri tonozla örtülmüştür. Külhan-

da her iki bölümün ayrı ayrı ocaklarının olduğu
bilinmektedir.
Süslemesi : Hamamda süsleme olarak, bazı
kubbelerin mukarnas bingileri, kadınlar bölümü
sıcaklığında kubbenin etek silmesi ve aralığa
girişi sağlayan kapının dilimli kemeri kaydedilebilir. 1969 yılında yapılan hafriyatta kadınlar
bölümü soğukluğu ile bunun doğusundaki mekanın içerisinde çiniler ortaya çıkmıştır. Bu çini
levhaların bir kısmı duvardaki sıvaların altından bulunurken, bazıları ise zemin döşemesinin altından çıkarılmıştır. Soğukluk mekanında
bulunan çiniler sıraltı tekniğiyle yapılmış olup,
yıldız, haçvari ve düz levhalar halindedir. Çinilerin yerleştirilmesine özen gösterilmemiştir.
Sekizgen yıldız levhalarda beyaz astar üzerine
kobalt mavisi ve yer yer yeşil ile renklendirilmiş olup, üzerlerinde hayali yaratıklar, hayvan
ve insan figürleri, bitkiler ve yazılar bulunur.
Hayvan figürlü levhalar beyaz astar üzerine kobalt mavisi ya da kobalt mavisi astar üzerine
beyaz renkle geometrik ve bitki motifleriyle
dekore edilmiş olup, üzerleri yeşil renkli sırla
kaplanmıştır. Çeşitli motiflerle tezyin edilen bu
çini levhalarının arasına yer yer patlıcan moru
ve turkuvaz sırla kaplanmış motifsiz parçalarda
konulmuştur. Zemin kısmında bulunan altıgen

ve üçgen formdaki çiniler turkuvaz sırla kaplanmıştır. Bu çinileri yerlerinde muhafaza etmek mümkün olmadığından Kayseri Müzesine
kaldırılmıştır.
Malzeme ve teknik : Hamamın tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Hamamın kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Hamamın külliye içindeki
durumu dikkate alınarak yapının 1234 yılında
Aleaddin Keykubat tarafından yaptırılmış olduğu kabul edilmektedir.
Kaynakça:
Erol Yurdakul, “Son Buluntularına Göre
Kayseri’deki Hunat Hamamı”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.2 (1971), s.141-151.
Haluk Karamağaralı, “Kayseri’deki Hunad
Camiinin Restitüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar”,
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Ankara, 1976, s.199-245.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000.
Yılmaz Önge, Anadolu’da 12. ve 13.Yüzyıl
Türk Hamamları, Ankara 1995.
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Hunat Hamamı üst örtüden görünüş.

Hunat Hamamında bulunmuş çinilerin görünüşü. (M. Denktaş’tan)
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ESERİN ADI : SELAHATTİN 		
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Lala
Paşa Mahallesi, Dinçtürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Hamam günümüzde
de kullanılmaktadır.
Tarihi : 14.yüzyılın ortalarında yapılmış
olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Çifte hamam
olarak inşa edilen hamamın erkekler bölümü
dört eyvanlı dört köşe halvetli, kadınlar bölümü
ise tek eyvan ve üç halvetten oluşur. Kadınlar
kısmı kuzeydoğu köşeden batıya doğru daraldığı için düzgün bir plân göstermez. Her iki
bölümde de doğudan batıya doğru mekanlar,
soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve
külhan olmak üzere sıralanmışlardır. Kadınlar
kısmı sıcaklık bölümünün üzerini örten kubbe
kare bir kasnağın üzerine oturmakta olup diğer
kubbelerin tamamı kasnaksızdır. Bütün kubbeler dıştan beton mozaikle kaplanmıştır.
Erkekler bölümünün soyunmalığına doğu
cepheye açılan kapıdan girilmektedir. Kapının
kuzeyinde bir adet dikdörtgen pencere görülmektedir. Güneydeki pencere kapatılmıştır. Soyunmalık zeminine üç basamaklı merdivenle
inilmektedir. Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak tasarlanan soyunmalık
mekanı, doğu-batı doğrultuda atılmış üç adet
sivri kemerle genişlikleri farklı dört bölüme
ayrılmıştır. Girişin önündeki bölümün üzeri
beton, diğer üç bölümün üzeri kuzey-güney
yönünde beşik tonozla örtülmüştür. Soyunma-

(Mustafa Denktaş’tan)
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lık bölümü kuzey duvara kapının iki yanına ve
kapı üstüne açılan pencereler ve tonoz tepesine
açılan tepe pencereleriyle aydınlatılmıştır. Zemindeki mermer döşemelerden bazıları orijinal
olarak günümüze ulaşabilmiştir. Güneydoğu
köşedeki yuvarlak kemerli kapıdan dışarıya,
güneybatı köşedeki kapıdan da kadınlar bölümü soyunmalığına geçilmektedir. Kuzey, doğu
ve batı cepheler boyunca uzanan teras katı yakın bir tarihte inşa edilmiştir.
Soyunmalığın batı cephesinin ortasına açılan kapıdan soğukluk bölümüne girilmektedir.
Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir mekan olarak
düzenlenen soğukluk bölümü, güney kuzey doğrultuda atılmış iki sivri kemerle, üzerleri pandantifle geçilmiş kubbelerle örtülmüş üç bölüme
ayrılmıştır. Bu mekan, batıdaki kubbenin tepesine açılan bir, doğudaki kubbenin tepesine açılmış dokuz ve ortadaki kubbenin tepesine açılmış
21 yuvarlak ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Doğudaki duvarın üzerine açılan alt bölüme şevli dikdörtgen pencere de soğukluğun aydınlatılmasına
katkıda bulunur. Batıdaki kubbeli bölüm içine
de soyunma kabinleri konulmuştur. Doğudaki
kubbeli bölüm de bir duvarla bölünerek içerisi
tuvalet olarak kullanılmaktadır.
Soğukluğun orta mekanının güney duvarı
ortasına açılan kapıdan sıcaklık mekanına geçilmektedir. Dört eyvanlı, köşe halvetli sıcaklık mekanının merkezi pandantifle geçilen kubbeyle, eyvanları ise aynalı tonozla örtülmüştür.
Bu mekan merkezi kubbenin üzerine açılan 25,
doğu, batı ve kuzey yöndeki tonozlar üzerine
açılan dörder adet yuvarlak formlu, güney yöndeki tonozun üzerine açılan iki adet dikdörtgen
formu ışık gözleriyle aydınlatılmıştır. Merkezi
kubbenin altında 38 cm. yükseklikte sekizgen
biçimli göbek taşı bulunmaktadır. Giriş eyvanı
hariç diğer eyvanlar üç yönde 15 cm. yükseklik, 68 cm.genişlikteki sekilerle çevrili olup,
sekilerin her cephesinde birer adet kurna bulunmaktadır. Giriş eyvanının kuzey ve güney
duvarları boyunca uzanan sekiler 15 cm. yükseklik ve 70 cm. genişliktedir. İki cephede de
birer kurna yer alır.
Halvet mekanlarına köşe kapılarından geçilmektedir. Bütün halvetlerin üzeri tromplarla geçilmiş kubbelerle örtülüdür. Güneydoğu
köşedeki halvet diğerlerinden daha büyüktür.
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Kuzey-güney yönünde uzanan halvet, doğu
batı doğrultuda atılan bir kemerle ikiye bölünmüştür. Her iki kare mekanın üzeri de kubbeyle
örtülüdür. Halvetin aydınlatılması kubbelerin
tepelerine açılmış tepe pencereleri vasıtasıyla olmuştur. Güney uçtaki kubbeli bölümün
batı duvarı üzerinde 1.00 m.genişliğinde, 0.32
m.derinliğinde bir niş yer alır. Günümüzde
sauna olarak kullanılan bu halvetin içerisi üç
yönde iki kademeli mermer oturma sekileriyle
çevrilidir. Kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerde
yer alan halvetler kubbenin tepesine açılan dokuzar adet yuvarlak formlu ışık gözüyle, güney
doğu köşedeki halvet ise kubbenin tepesine açılan bir adet dairevi tepe penceresiyle aydınlatılmıştır. Kapı açıklıkları hariç her üç halvetin üç
cephesi 15 cm. yükseklik ve 70 cm. genişlikte
sekilerle çevrilmiştir. Sekiler üzerinde toplam
dört kurna bulunmaktadır.
Kadınlar bölümünün soyunmalığına, kuzeybatı cephenin ortasındaki basık kemerli kapıdan girilmektedir. Soyunmalık bölümünün üzeri
1971-72 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünün
onarımı esnasında betonarme ile örtülmüş, buradaki teras kat da o onarım esnasında yapılmıştır.
Soyunmalığın güney cephesinin doğusuna
kaydırılan düz lentolu kapıdan soğukluğa geçilmektedir. Soğukluğun üzeri doğu-batı yönünde
uzanan tonozla örtülmüştür. Bu mekanın aydınlatılması tonoz üzerine açılmış üç adet ışık gözüyle
sağlanmıştır. Soğukluğun kuzey duvarı üzerinde
107 cm.genişliğinde, 58 cm. derinliğinde bir niş
bulunmaktadır. Batı ve kuzey cephe boyunca uzanan sekiler 30 cm. yükseklik ve 60 cm. genişliktedir. Soğukluğun güneybatı köşesindeki kapıdan
tuvalet ve traşlıkların bulunduğu mekana geçilir.
Bu bölümün üzeri de kuzey-güney yönünde beşik
tonozla örtülü olup, tonozun sırtına açılan üç adet
kare formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Kuzey
cephede iki adet tuvalet, batı cephesinde ise bir
adet traşlık vardır.
Soğukluğun güneydoğu köşesindeki sivri
kemerli kapıdan sıcaklık mekanına geçilmektedir. Sıcaklığa girişteki dikdörtgen mekanın
üzeri doğu-batı doğrultudaki beşik tonozla örtülmüştür. Girişteki bu mekan, tonozun sırtına
açılmış yedi adet kare formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Bu bölümün kuzey duvarı üzerinde bulunan 2.51 m. genişliğinde, 0.40 m. de-

rinliğindeki nişin üzeri sivri kemerle örtülüdür.
Bu mekan batı, güney ve kuzey yönde 70 cm.
genişlik ve 27 cm. yükseklikte sekilerle çevrilmiştir. Girişteki mekanın güneyinde bulunan
ikinci dikdörtgen mekanın ortası tromplarla geçilmiş kubbeyle, yan kısımları ise beşik tonozla örtülmüştür. Bu bölüm kubbe ve tonozların
tepesine açılmış birer adet tepe penceresiyle
aydınlatılmıştır. Diğer mekandaki seki düzenlemesi burada da kuzey ve güney duvarlar boyunca tekrarlanmıştır.
Doğudaki eyvanın kuzey duvarındaki kapıyla halvete geçilmektedir. Halvetin üzeri
doğu-batı doğrultuda beşik tonozla örtülüdür.
Tonoz üzerinde üç adet kare formlu ışık gözü
yer almaktadır. Halvetin güney, kuzey ve doğu
cepheleri 70 cm.genişlik, 26 cm. yükseklikte
sekilerle çevrili olup, bu sekiler üzerine üç adet
kurna yerleştirilmiştir. Güneydoğu köşedeki
ikinci halvetin üzeri doğu-batı yönünde beşik
tonozla örtülü olup, bu sekiler üzerine üç adet
kurna yerleştirilmiştir. Güneydoğu köşedeki
ikinci halvetin üzerinde doğu-batı yönünde beşik tonozla örtülüdür. Tonozun sırtına iki adet
kare formlu ışık gözü açılmıştır. Bu halvetin de
güney, doğu ve batı cepheleri 25 cm. yükseklik,
80 cm. genişlikte sekilerle çevrili olup, sekilerde birer adet kurna yer almaktadır. Güneybatı
köşedeki üçüncü halvetin üzeri de doğu-batı
yönünde beşik tonozla örtülü olup, tonozun sırtına açılan dört adet kare formlu ışık gözüyle
aydınlatılmıştır. Bu halvetin batı duvarı üzerinde 2.34 m. genişlikte ve 0.40 m. derinliğinde
bir niş görülmektedir. Sauna olarak kullanılan
bu halvetin kuzey, doğu ve batı cephelerinde
erkekler kısmı saunasında olduğu gibi mermerden iki kademeli sekiler vardır.
Her iki bölümün sıcaklıkları boyunca uzanan
su deposunun üzeri beşik tonozla, su deposunun
güneyinde bulunan yamuk plânlı külhanın üzeri
betonla örtülüdür. Hamamın cehennemlik ve tüteklikleri fonksiyonunu kaybettikleri için hamam
halen buhar ve kalorifer sistemiyle ısıtılmaktadır.
Süslemesi : Hamamdaki tek süsleme, erkekler bölümü soyunmalığına giriş kapısının
kemerinin üzerindeki panoda bulunan çark-ı
felek ve selvi ağacı kabartmalarıdır.
Malzeme ve teknik : Hamamın duvarlarında kaba yonu taş, erkekler kısmı soyunmalığı

kapı ve pencere söveleri ile kemerlerde kesme
taş malzeme kullanılmıştır. Erkekler bölümünün soyunmalığının zeminindeki orijinal mermer döşemelerinin bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Her iki bölümün soğukluk ve sıcaklık
mekanlarının zeminlerinin tamamı ile duvarların 1.30 m. olan kısmı 1972 yılında yapılan
onarımlar sırasında mermerle kaplanmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Hamam, arşiv kayıtlarına
göre 1500 yılında Lala Camiinin vakıfları arasındayken 1547 yılında Hacı Kılıç Camiinin
vakıfları arasında görülmektedir. Ahmet Nazif
Efendi hamamın Eretna Beyi Mehmet Bey’in
Atabeyi tarafından inşa ettirilmiş olduğun ileri
sürer. Arşiv belgelerindeki bilgiler ve Eretnalılarla ilgisi düşünülerek yapının 14.yüzyılda
inşa edilmiş olabileceği kabul edilmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihî Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.178-182.
Evliya Çelebi, Seyahatname, c.5, İstanbul
1970, s.74.
Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Tarihi,
(Mirat-ı Kayseriyye), Sadeleştiren :Mehmet
Palamutoğlu, Kayseri Özel İdare Müdürlüğü
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, No : 2,
Kayseri, 1987, s.111.
Yasemin Demirca, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992,
s.42-43
Ahmet Gündüz, 27/2 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili H.1035-36/M.1625-26, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1995,
s.263-264.
Muhammed Ali Kalıpçıoğlu, 65 Numaralı
Kayseri Şer’iyye Sicili H.1066-67/M.1655-56,
(Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
1996, s.106.
Gültekin Şen,
69 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili H.1069/M.1658-59, (Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1996,
s.212.
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Selahattin Hamamı genel görünüş.

Selahattin Hamamı soyunmalık mekanı.
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Selahattin Hamamı sıcaklık mekanı.

Selahattin Hamamı üst örtüden detay.
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ESERİN ADI : CAFERBEY 		
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Caferbey
Mahallesi, Hamam Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : 16.yüzyılda yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Çifte hamam
olarak kullanılmış olan eser kuzey-güney yönde uzanmaktadır. Erkekler bölümünün sıcaklığı plân olarak tek halvetten ibaretken, kadınlar
kısmının sıcaklığı ortadaki kubbeli mekan ile
bu mekanın her iki tarafına simetrik olarak yerleştirilen iki eyvandan oluşmaktadır.
Erkekler bölümünün soyunmalığına batı
cephenin güneyine kaydırılmış olan kapıdan
girilmektedir. Kuzey-güney doğrultudaki soyunmalığın üst örtüsü yıkılmıştır. Sonraki onarımlarda üst örtü betonarme olarak yapılmıştır.
Bu bölüm güney ve doğu yönde ikişer adet,
batı yönde bir adet dikdörtgen pencereyle aydınlatılmıştır.
Soyunmalığın kuzey cephesinden hafifçe
doğuya kaydırılmış kapıdan 2.00 x 0.90 m.lik
koridora geçilmektedir. Koridorun batısındaki
kapıdan tuvalet ve traşlık mekanlarına girilmektedir. Tuvaletlerin üzeri betonla örtülmüş olup
iki tepe penceresiyle aydınlatılmıştır. Girişteki
ön mekan ile bunun kuzeyindeki soğukluk bölümü 20 cm. kalınlığında bir duvarla bölünmüştür.
Orijinalinde bölünen bu iki mekanın tek mekan olduğu, beşik tonozun devam etmesinden
de anlaşılmaktadır. Her iki mekan tonoz sırtına
açılmış dört tepe penceresiyle aydınlatılmaktadır. Girişteki küçük mekanın kuzey cephesine
açılan düz lentolu kapıdan soğukluk mekanına
geçilmektedir. Bu bölümün doğu ve batı cepheleri boyunca uzanan sekiler 10 cm. yükseklik ve
50 cm. genişliktedir. Bu sekilerin üzerinde toplam üç adet kurna bulunmaktadır. Bu bölümün
kuzey duvarı üzerine açılan düz lentolu kapıdan
tromplarla geçilmiş kubbeyle örtülü olan halvet
mekanına girilmektedir. Halvet kubbesinde beş
adet yuvarlak formlu ışık gözü yer almaktadır.
Halvetin batı cephesindeki pencere ile su deposu
irtibatlandırılmıştır. Kapı açıklığı hariç halvetin
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tüm cephesi 10 cm. yükseklik ve 50 cm. genişlikteki sekilerle çevrili olup sekiler üzerinde toplam iki adet kurna bulunur.

(Mustafa Denktaş’tan)

Hamamın kadınlar bölümünün soyunmalığına kuzey cephenin ortasındaki kapıdan girilmektedir. Yamuk plânlı soyunmalığın üzeri
11 adet ahşap sütunun taşıdığı, ahşap kirişlerin birbiri üzerine bindirilmesiyle oluşturulan,
kırlangıç bir örtüyle kapatılmıştır. Ahşap üst
örtünün ortasında yer alan aydınlık fenerinin
çevresi, yapılan son onarımlar sırasında betonla yenilenmiştir. Soyunmalığın kuzey duvarı-

nın doğu kısmında 0.80 m. genişliğinde, 0.35
m.derinliğinde bir niş bulunmaktadır. Kapı
açıklığı hariç tüm cepheler 170 cm.genişlikte,
60 cm. yükseklikte sekilerle çevrilidir. Soyunmalığın kuzeybatı köşesine açılan düz lentolu
kapıdan iki hücreli tuvalete geçilmektedir. Ana
hücreden çıkıntı yapan tuvaletlerin üzeri betonla kapatılmış olup batı cephesine küçük bir
pencere açılmıştır.
Soğukluğa, soyunmalığın güney cephesinin
ortasına açılan yuvarlak kemerli kapıdan geçilir.
Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen soğukluğun üzeri iki takviye kemerine oturan beşik
tonozla örtülmüştür. Soğukluk mekanı, tonozun
sırtına açılmış 15 yuvarlak formlu ışık gözleri ve
doğu-batı cephelerindeki duvarlar üzerine açılan
dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmıştır.
Soğukluğun güney cephesi ortasındaki kapıdan sıcaklığa geçilmektedir. Kapının üzerinde
hava bacası bulunur. Sıcaklık ortadaki kubbeli
mekan ile bunun her iki tarafına simetrik olarak
yerleştirilen eyvan ve halvetlerden meydana
gelir. Kubbe kuzey ve güney yönde duvarlara,
doğu ve batı yönde ise ortadaki kare ayaklar
üzerine oturur. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Yan kanatların güneydoğu ve güneybatı köşelerinde bulunan halvetler tromplarla
geçilmiş kubbeyle örtülmüştürler. Kuzeydoğu
ve kuzeybatı köşelerde bulunan eyvanlar ise aynalı tonozla örtülmüşlerdir. Sıcaklığın aydınlatılması kubbelerin ve tonozların üzerine açılan
yuvarlak formlu 39 ışık gözüyle sağlanmıştır.
Güney duvarın ortasında fazla derin olmayan
niş bulunur. Merkezi kubbenin altında 50 cm.
yüksekliğinde sekizgen biçimli göbek taşı yer
almaktadır. Ortadaki ayak ile kuzey yöndeki
duvar üzerine atılan yuvarlak kemerin altından
geçilerek üzerleri aynalı tonozlarla örtülmüş
olan eyvanlara, ayağın hemen güneyindeki kapılardan da halvetlere girilmektedir. Halvet ve
eyvanlarda ikişer adet kurna bulunmaktadır.
Hamamın su deposu, erkekler kısmı halvetinin batısında kadınlar kısmı sıcaklığının
güneydoğu köşesinde bulunur. Su deposunun
üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Hamamın külhanı tamamen yıkılmıştır.
Aslında tek hamam olarak inşa edilen hamam sonradan yapılan tadilatlarla çifte hamama dönüştürülmüştür.
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Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Hamamın duvarlarında kaba yonu ve moloz taş, kapı ve pencere
söveleriyle kemerlerde kesme taş, kadınlar bölümü soyunmalığında da ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının adından dolayı Eretnalılar zamanına yerleştirenler olsa da
hamamdaki bazı detaylar (pis kokunun dışarı

Caferbey Hamamı genel görünüşü.

Caferbey Hamamı soyunmalık mekanı.
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atılmasını sağlayan bacalar gibi) 15.yüzyıldan
itibaren görülürler. Hamamla ilgili mahkeme
kayıtlarına 18.yüzyılda rastlanmakla birlikte hamamın bugün çok değişmiş olan mimari
özellikleriyle 16.yüzyılda inşa edilmiş olduğu
belirtilebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Hamamlar, Çeşmeler), Kayseri 2000.

Caferbey Hamamı soğukluk mekanı.

Caferbey Hamamı, sıcaklık mekanı.
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ESERİN ADI : KADI HAMAMI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cami-i
Kebir Mahallesi, Ulu Cami sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
olan eser, işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1542 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kadın ve erkekler için çifte hamam olarak inşa edilmiştir.
Hamamın erkekler bölümünün sıcaklığı üç
eyvan, iki halvet ve bir serin gözden oluşur.
Kadınlar bölümünün sıcaklığı ise eyvansız ve
dört halvet mekanından meydana gelmektedir.
Düzgün bir plân göstermeyen hamamın, erkekler bölümünün soyunmalık mekanı hamamın
doğu cephesinden büyük bir kütle halinde çıkıntı yapmaktadır. Erkekler bölümü sırasıyla
soyunmalık, çamaşırhane, tuvalet, soğukluk ve
sıcaklık mekanlarından oluşmaktadır. Kadınlar
bölümü ise soyunmalık, soğukluk, koridor, sıcaklık ve dört halvetten ibarettir. Hamamın kuzey cephesinin tamamına su depoları ve külhan
yerleştirilmiştir.
Erkekler bölümünün soyunmalık mekanını
örten kubbe bir kasnak üzerine inşa edilmiştir.
Büyük ve yüksek olan bu kubbeye çıkışı kolaylaştırmak için yer yer küçük taş basamaklar
konulmuştur. Bu kubbenin tepesinde yer alan
sekizgen aydınlık fenerinin üzerine de taştan
yapılmış küçük bir aydınlık kubbesi yerleştirilmiştir. Hamamdaki diğer bütün kubbeler kasnaksız olup dıştan betonla sıvanmıştır. Hamam
içindeki tütekliklerin bacaları daha iyi hava
sirkülasyonu sağlamaları için dıştan yükseltilmiştir.
Erkekler bölümü soyunmalığı hamamın genel kütlesinden doğu tarafta çıkıntı yapmaktadır. Çevre kotunun yükselmesinden dolayı
aşağıda kalan soyunmalığa doğu cephenin
ortasında bulunan 10 basamaklı çift yönlü bir
merdivenle inilmektedir. Soyunmalığa giriş
kapısı basit silmelerle çerçevelenmiştir. Giriş
kapısının basık kemerli siyah ve beyaz renkli
mermerin dönüşümlü kullanımıyla örülmüştür.
Kapının iki yanındaki pencereler sağır kemerli
502

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

(Mustafa Denktaş’tan)

alınlıklara sahiptir. Soyunmalık mekanı 11.40
x 11.40 m. ölçülerinde tam bir kare mekandır.
Burasının üst örtüsü tromplarla geçilen kubbedir. Trompların içi kesilmiş yarım yıldız tonozlarla doldurulmuştur. Köşelerdeki tromplar
arasına atılan sağır kemerler ile trompların kesiştiği pandantiflerin arası mukarnaslarla doldurulmuştur. Kubbe tepesindeki aydınlık fenerinin her cephesine birer pencere açılmıştır.
Soyunmalık bölümünün aydınlatılması bu aydınlık fenerinin dışında, doğu duvara açılan iki
ve aynı cephedeki trompların içine yerleştirilen
birer pencere ile sağlanmıştır. Kapı açıklıkları hariç bütün cepheleri dolaşan sekiler 60 cm.
yükseklikte ve 160 cm. genişliktedir. Sekilerin altında ayakkabı koymaya mahsus kemerli
küçük nişçikler yer almaktadır. Soyunmalık
mekanındaki ahşap soyunma mekanları ve teras katı 1967 yılındaki onarımlarda yapılmıştır.
Soyunmalık mekanının ortasında mermerden

yapılmış sekizgen biçimli bir havuz bulunmaktadır. Soyunmalığın batı duvarından güneye
kaydırılmış olan kapı üzerinde yaşmaklı bir buhar bacası yer almaktadır. Bu baca sayesindeki hamamdaki pis kokular dışarı atılmaktadır.
Baca altındaki kapıdan çamaşırhane denilen
bölüme geçilmektedir.
Çamaşırhane kabaca T şeklinde bir düzenlemeye sahiptir. T’nin uzun kolu kuzey-güney
doğrultuda tekne tonozla, kısa kolları ise yarım
kubbelerle örtülmüştür. Bu bölüm tekne tonoz
üzerine açılmış 16 ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Güney cephe boyunca uzanan sekiler 55
cm. yükseklik ve 150 cm. genişliktedir. Sekinin altında dekoratif kemerli nişçikler yer alır.
Sekinin batı köşesine iki tane traşlık mekanı
düzenlenmiştir. Çamaşırhanenin batı cephesinin ortasına açılan kapıdan tuvalet ve traşlık birimlerine geçilmektedir. Kuzey-güney doğrultuda uzanan bu dikdörtgen mekanın üzeri tekne
tonozla örtülmüştür. Bu kısmın aydınlatılması,
tonoz sırtına açılmış dikdörtgen biçimli altı ışık
gözüyle sağlanmıştır.
Çamaşırhanenin kuzeybatı köşesine açılan
kapıdan soğukluk bölümüne geçilmektedir.
Doğu-batı yönünde tasarlanan bu mekanın
üzeri doğu yönde kubbe, batı yönde ise dilimli
yarım kubbe ile örtülmüştür. Kubbe eteği bir
sıra mukarnasla hareketlendirilmiştir. Batıdaki
dilimli kubbe istiridye kabuğu şeklinde dekoratif tromplara oturmaktadır. Bu mekanın aydınlatılması kubbe tepesine açılmış dairesel tepe
penceresi ve bunun etrafında dizilmiş yıldız
biçimli 16 ışık gözüyle sağlanmıştır. Batı duvarında küçük bir nişin bulunduğu soğuklukta
20 cm. yükseklik ve 72 cm. genişlikte sekiler
bulunmaktadır. Kurnaların arkasında ayna taşları yoktur.
Soğukluğun doğu cephesinin kuzeyine kaydırılmış kapıdan sıcaklık mekanına geçilmektedir. Sıcaklık bölümü, üç eyvan, iki halvet
ve küçük bir hücreden meydan gelmektedir.
Sıcaklığın merkezi, pandantifle geçilmiş bir
kubbeyle örtülmüş, kubbe eteği bir sıra mukarnasla süslenmiştir. Sıcaklık kubbe tepesindeki dairevi tepe pencerenin etrafında dizilen
yıldız biçimli 16 ışık gözüyle aydınlatılmıştır.
Doğu, batı ve güney yöndeki eyvanların üzerleri dilimli yarım kubbelerle örtülmüştür. Dilimli

yarım kubbelerin etekleri dört sıra mukarnasla
hareketlendirilmiştir. Merkezi kubbenin altında bulunan göbek taşı 2.45 x 2.24 x 0.38 m. ölçülerinde olup dikdörtgen biçimlidir. Eyvanlar
üç yönden 20 cm. yükseklik ve 75 cm. genişlikte sekilere sahiptir. Giriş eyvanında bir, diğer
eyvanlarda üçer adet kurna yer almakta olup,
kurnaların arkasında ayna taşları yoktur.
Sıcaklığın kuzeyindeki iki halvetin üzeri
pandantiflerle geçilmiş kubbelerle örtülmüştür.
Batıdaki halvet, kubbe tepesine açılmış dairesel
biçimli tepe penceresi ve etrafına dizilmiş yuvarlak formlu yedi ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Doğudaki halvet ise tepe penceresi etrafında bulunan dokuz ışık gözüyle aydınlatılmıştır.
Her iki halvet mekanı kapı cepheleri hariç üç
yönden 20 cm. yükseklik ve 75 cm. genişlikte
sekilerle çevrilmiştir. Bu sekilerde dörder tane
kurna bulunmaktadır. Batıdaki halvet mekanı
günümüzde sauna olarak kullanılmaktadır ve
doğu, batı ve güney duvarlarında birer küçük
niş yer almaktadır.
Kuzey yöndeki eyvanın batı duvarında bulunan sivri kemerli kapıdan seringöz olarak
adlandırılan hücreye geçilir. Bu mekan 3.70 x
1.70 m. ölçülerindedir. Tekne tonozla örtülmüş
olan mekan, tonoz üzerine açılmış yıldız formlu sekiz ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Mekanın
doğu duvarının güney kısmı 43 cm. derinlik ve
221 cm.genişlikte bir nişle büyütülmüştür. Bu
nişin ortasında bir adet kurna bulunur.
Hamamın kadınlar bölümüne güney cephenin ortasında bulunan girintinin doğusuna
açılan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Hamamın bütününde olduğu gibi çukurda kalmış
olan soyunmalığa toplam beş basamaklı bir
merdivenden inilerek ulaşılmaktadır. Doğubatı doğrultuda düzgün olmayan bir dikdörtgen
plân yansıtan soyunmalık mekanının üzeri betonarme ile örtülmüştür. Soyunmalık bölümü,
güney cephenin doğusuna kaydırılmış bir adet
dikdörtgen ve üst örtüye açılmış dört adet kare
formlu tepe penceresiyle aydınlatılmıştır. Soyunmalığın güney ve batı cephelerini boydan
boya dolaşan teras kat son onarımlar sırasında
soyunmalıkla birlikte yapılmış olmalıdır. Soyunmalığın kuzey cephesinin ortasında zemine
gömülü onikigen biçiminde bir havuz yer almaktadır.
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Kadınlar hamamı soyunmalığının kuzey
cephesinden batıya kaydırılmış kapı aracılığıyla soğukluk bölümüne geçilmektedir. Doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen bir mekan olan soğukluğun üzeri tekne tonozla örtülmüş olup, tonoz
yüzeyine açılmış sekizi dairesel ikisi yıldız biçimli toplam on ışık gözüyle aydınlatılmıştır.
Doğu cephesine yerleştirilen üç kabinden biri
tuvalet diğer ikisi traşlık olarak kullanılmaktadır. Soğukluğun batısındaki sekilerin 35 cm.
yükseklikte oldukları ve ön yüzlerinde geometrik geçmeli korkuluklarının bulunduğu görülmektedir. Bu sekilerde kurna ve ayna taşları
yoktur. Soğukluğun kuzey duvarının batısına
açılan kapıdan 3.70 x 1.62 m. ölçülerinde bir
koridora geçilmektedir. Tekne tonozla örtülü
olan bu koridor tonoz üzerine açılmış altıgen
ve yıldız formlu üç adet ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Bu koridorun kuzeyindeki yuvarlak
kemerli kapıdan sıcaklığa geçilmektedir.
Sıcaklık mekanı doğu-batı yönünde dikdörtgen plânlıdır. Mekanın üzeri tekne tonozla örtülmüş, tonoz üzerine açılan altıgen formlu on
ışık gözüyle de aydınlatılmıştır. Batı cephesi
boyunca uzanan sekiler 25 cm. yükseklik ve 75
cm. genişlikte olup güney ve kuzeye doğru 130
cm.lik uzantı meydan getirirler. Seki üzerinde
üç adet kurna mevcuttur.
Sıcaklığın kuzeyinde bulunan iki halvet
pandantifle geçilmiş kubbelerle örtülmüş olup,
kubbe tepesindeki dairesel tepe penceresi etrafına dizilmiş yuvarlak formlu sekiz adet
ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Halvetlerde kapı
açıklıkları hariç 25 cm. yükseklik ve 75 cm.
genişlikte sekiler dikkati çeker. Sekilerin her
cephesinde birer kurna yer almakta, kurnaların
arkasında ayna taşları bulunmamaktadır. Doğu
ve güney batı yöndeki halvetlerin üzeri tekne
tonozla örtülmüştür. Doğudaki halvet tonozun
sırtında yer alan dikdörtgen formlu küçük bir
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tepe penceresi ve etrafına dizilmiş on adet yuvarlak formlu, güneybatıdaki halvette aynı şekilde altı adet yuvarlak formlu ışık gözleriyle
aydınlatılmışlardır. Doğudaki halvet batı cephe
hariç üç yönden 25 cm. yükseklik ve 75 cm.
genişlikte bir sekiyle çevrilidir. Güneybatıdaki
halvet mekanında da aynı ölçülerdeki sekilerin
doğu cephe hariç üç yönde mekanı çevirdiği
gözlenmektedir. Her iki halvet mekanında da
dörder adet kurna yer almaktadır.
Hamamın kuzey cephesinde su depoları
ve külhan bulunur. Su depolarının üzeri beşik
tonozla örtülmüştür. Doğu-batı yönde uzanan
külhanın üzeri sivri tonozla örtülmüştür.
Süslemesi : Hamam genelinde çok belirgin ve
zengin bir süsleme programından söz edilemez.
Malzeme ve teknik : Hamamın duvarlarında kaba yonu ve moloz taş, kapı ve pencere söveleriyle kemerlerde düzgün kesme taş kullanılmıştır. Soyunmalık mekanlarındaki havuzlar
mermerdendir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur. 1559 tarihli
Arapça vakfiyesi vardır.
Tarihlendirme : Hamamın 1559 tarihli
vakfiyesinde 1542 yılında Kadı Burhaneddin
Mahmud tarafından yaptırılmış olduğu belirtilmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihî Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.178-182.
Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI.Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
S.13 (1981), s.549-551.

Kadı Hamamı genel görünüş.

Kadı Hamamı soyunmalık mekanı.
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Kadı Hamamı sıcaklık mekanı.

Kadı Hamamı, soyunmalık mekanı kubbesi.
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ESERİN ADI : SETENÖNÜ		
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Setenönü Mahallesi, Atpazarı Meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmayan hamam, harap bir şekilde çevre dükkanların ve yerleşimcilerin adeta çöplüğü gibi
kullanılmakta ve her geçen gün harap olup yıkılmaktadır.
Tarihi : 17.yüzyılın başlarında inşa edilmiş
olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Sıcaklığı dört
eyvanlı, dört köşe halvet hücreli olarak biçimlendirilen hamam güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir kütle arz etmekte olup tek hamam
olarak inşa edilmiştir. Güneyden kuzeye doğru
soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve

(Mustafa Denktaş’tan)

(Mustafa Denktaş’tan)
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(Mustafa Denktaş’tan)

su deposunun kuzeydoğu köşesinde bulunan
bölümlerden meydana gelmektedir. Soyunmalık, soğukluk, halvetler ile su deposunun
doğusunda yer alan dikdörtgen mekanın batı
bölümünün üzerleri kubbeyle, eyvanlar ile su
deposunun doğusundaki dikdörtgen mekanın
doğu kısmının üzerleri aynalı tonoz, su deposu
ile sıcaklığın kuzeydoğu köşesindeki dikdörtgen mekanın üzeri beşik tonozla örtülmüştür.
Su deposunun üzerini örten tonozun büyük bölümü yıkılmıştır.
Hamamın soyunmalığına girişi sağlayan ve
güney cephenin ortasında yer alan kapı, yol kotunun yükselmesinden dolayı kemer hizasına
kadar toprağa gömülü olduğu için iptal edilmiştir. Bu kapının doğu ve batı cephelerinde
bulunan yuvarlak kemerli pencerelerin içleri de
doldurulmuştur. Yaklaşık olarak 10.60 x 10.60
m. ölçülerinde kare bir mekan olan soyunmalığın üzeri pandantiflerle geçilmiş kubbeyle
örtülmüştür. Kubbenin tepesinde bulunan aydınlık feneri günümüze ulaşamamıştır. Kubbe
eteği ve kubbeye geçişi sağlayan pandantiflerin yüzeyleri kalem işiyle yapılmış vazo içinde
çiçek, kıvrımdallar, çelenkler ve natürmortlarla
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süslenmiştir. Ancak bu süslemeler çok tahrip
edilmiş durumdadır.
Soyunmalığın kuzey duvarından batıya kaydırılmış kapı aracılığıyla soğukluk bölümüne
geçilmektedir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen
bir mekan olan soğukluğun üzeri, güney ve
kuzey duvarlara atılan iki adet sivri kemerle
üç eşit mekana bölünmüştür. Bu üç mekanın
üzeri pandantiflerle geçilen kubbelerle kapatılmıştır. Doğu ve batıdaki kubbelerin üzerinde
yaklaşık 60 cm. çapında dairesel tepe penceresi
bulunurken, ortadaki kubbenin üzerine dokuz
adet yuvarlak ışık gözü yer almaktadır. Diğer
kubbelerde de bu ışık gözlerinden bulunduğu
tahmin edilebilir. Ancak günümüzde bu açıklıklar kapatılmıştır. Soğukluğun doğu ve batı
cephelerinin üst kısımlarına dikdörtgen biçimli
birer pencere açılmıştır. Doğu duvarının ortasına açılan basık kemerli kapıdan dışarı çıkılmaktadır. Bu mekanda seki, kurna ve ayna taşı
gibi unsurlar yoktur.
Soğukluğun kuzey duvarına açılan yuvarlak
kemerli kapıdan sıcaklığa geçilmektedir. Dört
eyvanlı köşe halvet hücreli sıcaklığın merkezi
pandantifle geçilen kubbeyle örtülmüştür. Mekanın aydınlatılması, kubbenin eteklerine açılan
dikdörtgen biçimli pencere ve kubbe yüzeyine
açılan 23 ve eyvanların üzerini örten tonozların sırtına açılan dörder ışık gözüyle sağlanmıştır. Kuzeydeki eyvanın kuzey duvarından
doğuya kaydırılmış açıklık ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Eyvanların içinde seki, kurna
ve ayna taşları yoktur. Bütün halvetlere köşe
kapılarından girilmekte olup, halvetler dilimli
tromplarla geçilmiş kubbelerle örtülmüştürler.
Kubbelerin üzerinde yaklaşık 50 cm. çapındaki açıklıklar mekanların aydınlanmasını sağlamaktadır. Kuzeybatı köşedeki halvetin doğu
ve güney, kuzeydoğu köşedeki halvetin güney
ve batı, güneydoğu köşedeki halvetin güney ve
kuzey, güneybatı halvetin kuzey, güney ve doğu
cephelerindeki duvarlar üzerinde 1.10 –1.15 m.
genişliklerde ve 45 cm. derinlikte aynı düzenlemeye sahip nişler yer almaktadır. Muhtemelen bu nişler içinde bulunması gereken kurnalar
günümüze ulaşamamıştır. Diğer halvetlerden
farklı bir düzenlemeye sahip olan kuzeydoğu
köşedeki halvet hücresi doğu yönde 4.75 x 2.75
m. ölçülerindeki dikdörtgen mekanla genişle-

tilmiştir. Bu dikdörtgen mekanın üzeri, beşik
tonozla örtülmüştür. Aydınlatma tonoz sırtındaki dokuz yuvarlak ışık gözüyle sağlanmıştır.
Bu bölümün doğu duvarı tamamen yıkılmıştır.
Dikdörtgen mekanın güney duvarı ortasına açılan sivri kemerli kapıdan dışarı, kuzeydoğu köşesine açılan sivri kemerli kapıdan da 4.75 x
2.90 m.lik ikinci dikdörtgen mekana geçilmektedir. Su deposunun doğusunda bulunan ikinci
dikdörtgen mekanın üzeri batı yönde tromplarla
geçilen kubbe, doğu yönde aynalı tonozla örtülmüştür. Bu mekan kubbe tepesindeki yekpare
taşın üzerine açılan sekiz adet, eteklerine açılan
sekiz adet ve aynalı tonozun sırtına açılan dört
adet olmak üzere toplam 20 yuvarlak formlu
ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Bu mekan ile su
deposu arasında yer alan duvar yıkılmıştır. Her
iki dikdörtgen mekanın içinde seki, kurna ve
ayna taşı mevcut değildir.
Hamamın kuzey cephesi boyunca uzanan su
deposu 10.10 x 2.78 m. ölçülerinde olup beşik
tonoz olan üst örtüsü yıkılmıştır. Külhandan
günümüze hiçbir bakiye ulaşmamıştır.
Süslemesi : Hamamdaki süsleme unsurları,
soyunmalık bölümünün kubbe pandantiflerinde
ve eteğindeki kalem işleridir. Pandantiflerden
güneydoğudakinde vazo içinde kaktüse benzer
çiçek betimlenmiştir. Vazonun altında sitilze
ağaçlar yapılmış olup iki ağacın arasına sembolik güneş tasviri işlenmiştir. Güneybatı kö-

şedeki pandantif yüzeyinde çevresi yapraklarla
oluşturulan çelenk ve bu çelengin ortasına yer
alan masa üzerine üzüm, kavun gibi meyvelerden natürmort tasvirleri işlenmiştir. Kalemişi
bezemeler, sarı zemin üzerine kırmızı, yeşil,
sarı, turuncu ve siyah renklerle yapılmıştır. Buradaki kalemişlerinin benzerleri tarihi Kayseri
evlerinin bazılarının iç mekan süslemelerinde
de karşımıza çıkmaktadır.
Malzeme ve teknik : Hamamın duvarlarında kaba yonu ve moloz taş, kapı ve pencere
söveleriyle kemerlerde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 1649 yılında Kayseri’ye
gelen Evliya Çelebi hamamdan Yeni Hamam
adıyla bahsetmekte ve bir müftü tarafından
yaptırılmış olduğunu belirtmektedir. Şu anda
Güpgüpoğlu Vakfının mülkiyetinde olan hamamın hem Evliya Çelebinin verdiği bilgiler
hem de soyunmalık mekanındaki geniş pencere
açıklıklarından hareketle 15.yüzyıldan önce yapılamayacağına ve 17.yüzyılın başlarında inşa
edilmiş olabileceğine karar verilebilir.
Kaynaklar
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihî Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.187-193.

Sekteönü Hamamı genel görünüş.
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Sekteönü Hamamı genel görünüş.

Sekteönü Hamamı soğukluk mekanı. (Mustafa Denktaş’tan)
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Sekteönü Hamamı sıcaklık mekanı. (Mustafa Denktaş’tan)

Sekteönü Hamamı soyunmalık mekanındaki bezemeler. (Mustafa Denktaş’tan)

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

511

ESERİN ADI : DEVECİ 			
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Deliktaş
Mahallesi, Hamam Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün bir vakfın deposu olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1730 yılından önce inşa ettirilmiş
olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Güney-kuzey
doğrultuda çifte hamam olarak inşa edilen hamamın erkekler kısmı eyvansız ve tek halvetlidir. Kadınlar bölümü ise üç eyvanlı ve tek halvet hücrelidir. Erkekler kısmı kuzeyden güneye
doğru soyunmalık, soğukluk, tuvaletler ve tek
halvetten oluşurken; kadınlar bölümü güneyden kuzeye doğru soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve külhandan oluşmaktadır.
Erkekler bölümünün soyunmalık mekanına,
doğu cephenin kuzey ucuna açılan sepet kulpu kemerli kapıdan girilmektedir. Soyunmalık
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan
olup üzeri betonarme ile örtülmüştür. Soyunmalık bölümünün aydınlatılması, kuzey ve
doğu cephelere açılan ikişer adet düz lentolu
dikdörtgen pencerelerle sağlanmıştır. Soyunma bölümünün güneydoğu köşesinde bulunan
3.00x2.60 m. ölçülerindeki sahanlığa bir basamaklı merdivenle inilmektedir. Bu sahanlığın
güney cephesine açılan düz lentolu kapıdan hamamın soğukluk bölümüne geçilir.
Soğukluk bölümü yamuk bir plâna sahiptir. Soğukluk mekanı 2.80 x 7.15 x 8,10 x 4.50
m. ölçülerindedir. Mekanın üst örtüsü iki sivri
kemerin taşıdığı doğu-batı yönünde biçimlenmiş sivri tonozdur. Tonoz üzerine açılan 15 ışık
gözü bu mekanı aydınlatmaktadır. Kapı açıklıkları hariç tüm cepheler 10 cm. yükseklik ve
50 cm. genişlikteki sekilerle kuşatılmıştır. Sekiler üzerinde yedi adet kurna bulunmaktaydı.
Soğukluğun güneydoğu köşesine açılan düz
lentolu kapıdan 1.30 x 2.50 x 2.80 m. ölçülerindeki yamuk plânlı koridora geçilmektedir.
Bu koridorun güneydoğu köşesine açılan kapıdan da tuvalet ve traşlık birimlerinin bulundu512
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(Mustafa Denktaş’tan)

ğu kısma girilmektedir. Tuvalet ve traşlıkların
üzeri sivri kemerle takviye edilmiş sivri tonozla örtülmüş olup aydınlatılması tonoz tepesine
açılmış yuvarlak formlu üç pencereyle sağlanmıştır.
Halvete soğukluğun batı duvarına açılan kapıdan geçilmektedir. Halvetin üzeri pandantifle geçilmiş kubbeyle örtülmüştür. Aydınlatma,
kubbe tepesine açılmış üç adet yuvarlak formlu
ışık gözüyle sağlanmıştır. Halvetin kuzey duvarına açılan 70 cm. genişlikteki pencereyle su
deposu irtibatlandırılmıştır. Halvetin güney ve
doğu cephelerinde birer adet niş bulunur. Güneybatı cephedeki girinti niş olmayıp orijinalinde kadınlar kısmına açılan kapıdır. Bu kapı
daha sonra hamamda yapılan değişiklikler sırasında doldurularak kapatılmıştır. Halvetin giriş
cephesi hariç tüm cepheleri 7 cm. yükseklik ve
45 cm. genişlikte sekilerle çevrili olup kuzey
ve batı yöndeki sekilerde birer adet kurna bulunmaktaydı.
Kadınlar kısmı soyunmalığına doğu cephenin güney tarafına açılmış basık kemerli kapıdan girilmektedir. Kapı kemeri üzerinde bir
panoya yüzeysel şemse motifleri işlenmiştir.
Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan
olan soyunmalığın üzeri giriş kısmında düz
dam, orta ve batı yönde ise iki takviye kemerin taşıdığı aynalı tonozla örtülmüştür. Orijinalinde giriş kısmının da üzeri aynalı tonozmuş.
Batı yöndeki aynalı tonoz da 1993 yılı Mayıs
ayında yıkılmıştır. Ortadaki aynalı tonozun tepesine açılan kare formlu bir pencere ile doğu
ve batı cephelere açılan yanları şevli birer adet
dikdörtgen pencere bu mekanın aydınlatılmasını sağlamaktadır. Soyunmalığın doğu ve güney
duvarında ikişer, kuzey duvarı önünde de bir
adet niş bulunmaktadır. Bu nişler 1.00 – 1.20
m. genişliğinde, 35-40 cm. derinlikte olup
üzerleri kaş kemerlidir. Soyunmalığın güney
cephesinin tamamı ile güneydoğu ve güneybatı
köşelerinde kısmen devam eden sekiler 57 cm.
yükseklik, 145 cm. genişliktedir. Batı cephenin
kuzeyine kaydırılan kapıdan hamamın tuvaletlerinin bulunduğu kısma geçilmektedir. Üzeri
düz dam olan bu bölümün kuzey duvarına bitişik üç adet tuvalet bulunmaktadır.
Soğukluk bölümüne, soyunmalığın kuzey
cephesinin ortasına açılmış basık kemerli bir

kapıdan geçilmektedir. Bu kapının çevresi de
basit bir silme kuşağıyla hareketlendirilmiştir.
Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir mekan olan
soğukluk üç takviye kemeriyle dört bölüme ayrılmıştır. Giriş kapısı önündeki mekanın üzeri
kubbe, doğusundaki bir, batısındaki iki bölümün üzeri aynalı tonozla örtülmüştür. Kubbeye geçiş pandantifle sağlanmıştır. Bu mekan
kubbe ve tonozlara açılmış toplam 17 yuvarlak
formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Işık gözlerinin dışında doğu ve batı cephelerindeki duvarların üst kısmına açılan yırtmaç pencereler
de soğukluğun aydınlatılmasına katkı yapmıştır. Soğukluğun güneybatı köşesinde 2.30 m.
genişliğinde, 0.30 m. derinliğinde büyükçe bir
niş yer almaktadır. Kapı açıklıkları hariç bütün
cepheler 73 cm. yükseklik ve 88 cm.genişlikte
sekilerle çevrilidir. Bu mekanda kurna yoktur.
Soğukluğun kuzey duvarı ortasına açılan
basık kemerli kapıdan sıcaklığa geçilmektedir. Üç eyvanlı ve tek halvet hücreli sıcaklığın
merkezini örten kubbeye geçiş pandantiflerle
sağlanmıştır. Eyvanların üzeri aynalı tonozlarla örtülmüştür. Sıcaklık, kubbe üzerine açılan
11, eyvanlar üzerine açılan 9 yuvarlak formlu
ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Merkezi kubbenin altında 40 cm. yükseklikte göbek taşı bulunmaktadır. Kuzey eyvanın kuzey duvarına
açılan pencere ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Batı yöndeki eyvanın güneydoğu köşesinde
150 cm. genişlik ve 30 cm. derinlikte bir niş
yer almaktadır. Hiçbir eyvanda yıkanma sekisi
yoktur. Eyvanların her cephesine bir adet kurna
konulmuştur. Bu kurnaların arkasında ayna taşı
yoktur. Kuzeybatı köşede bulunan halvete sivri
kemerli köşe kapısından girilir. Halvetin üzeri pandantifle geçilmiş kubbeyle örtülü olup,
kubbe tepesine beş adet ışık gözü açılmıştır.
Halvetin güney ve doğu duvarlarında 108 cm.
genişliğinde, 28 cm. derinliğinde birer adet niş
yer almaktadır. Bu halvetin içinde de eyvanlarda olduğu gibi yıkanma sekisi yoktur. İki adet
kurnaya sahiptir.
Sıcaklığın kuzey cephesi boyunca uzanan
su deposu 9.80 x 1.95 m. ölçülerinde olup üzeri
muhtemelen sivri veya beşik tonozla örtülmüş olmalıdır. Su deposunun kuzeyindeki külhan 3.00 x
3.00 m. ölçüsünde olup üzeri düz damdır.
Yakın zamanlara kadar kullanılan hamamda
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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pek çok tadilat yapılmıştır. Aslında tek hamam
olarak yapılan eser, 19.yüzyılın ortalarında yapılan eklerle çifte hamama dönüştürülmüş olmalıdır.
Süslemesi : Hamamda süsleme olarak kayda değer bir unsur yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda kaba yonu
ve moloz taş, kapı ve pencere söveleriyle kemerlerde kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arşivinde H.1148/M.1730 tarihli
bir vakfiyesi bulunmaktadır.
Öneriler : Bugün bir vakfın deposu olarak
kullanılan eserin, tamiratının yapılarak öncelikle asli fonksiyonuyla, bu mümkün değilse şu
anki kullanımıyla korunmasının uygun olacağı
düşüncesindeyiz.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihî Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.199-203.

Deveci Hamamı, genel görünüş.
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Deveci Hamamı, iç mekan.

Deveci Hamamı, giriş kapısı.

Deveci Hamamı, iç mekan.

Deveci Hamamı, iç mekan.
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ESERİN ADI : MOLU KÖYÜ 		
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Molu köyü içerisindedir.
Bugünkü durumu : Sadece sıcaklık bölümü ayakta kalmıştır. Harap durumdadır.
Tarihi : 18. yy sonunda yapılmış halidir.
Plan ve mimari özellikleri : Sadece sıcaklık bölümü ayakta kalan hamamın diğer bölümleri üzerine sonradan ev inşa edilmiştir.
Hamamın sıcaklık bölümüne kuzey yöndeki dikdörtgen şeklindeki kapı açıklığından
girilmektedir. Hamamın bu bölümünden önce
olması gereken mekanların zaman içerisinde yıkıldığı, kalıntılardan hangi mekanların
olduğunu anlama imkanı yoktur. Kare planlı
sıcaklığın üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye
yerden başlayan pandantiflerle geçilmektedir.
Kubbenin üzerine eşit aralıklarla üç adet ışık

Molu Hamamı, genel görünüş.
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gözü açılmıştır. Bunların aralarında kalan alanlara daha küçük ölçekli, küçük taş parçaları ile
kapanabilen delikler açılmıştır. Kubbe ortasına
ise yuvarlak bir ışık gözü yerleştirilmiştir.
Sıcaklığın güney batı köşesine yakın yuvarlak kemerli kapı açıklığı günümüzde dışarı
açılmaktadır. Ancak bu kapının yapının günümüzde mevcut olmayan külhan bölümüne açıldığı ifade edilmektedir .
Sıcaklığın güney doğu köşesinde duvarın alt
kısmında pişmiş topraktan künkle görülmektedir. Sıcaklığının içini atık maddelerle belli
oranda dolmuş olmasından dolayı zemini hakkında fikir edinilememiştir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmaktadır.
Malzeme ve teknik : Kesme taştan inşa
edilmiş olan hamamın sıcaklık kısmının kubbe
örtüsüne pandantiflerle geçilmektedir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Dönem içindeki diğer benzerlerinden hareketle eserin 18.yüzyılın sonlarında yapılmış olabileceği söylenebilir.

Molu Hamamı, genel görünüş.

Molu Hamamı, soyunmalık mekanı.
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ESERİN ADI : GESİ HAMAMI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi Kasabası, Güney Mahallesi, Üç
Havuzlar Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen onarıma ihtiyacı olan yapı günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek hamam
olarak inşa edilen eser eyvansız ve halvetsiz
küçük bir taşra hamamıdır. Hamam batıdan doğuya doğru bir ön mekan, soyunmalık, sıcaklık, sıcaklığın güney batısında tuvalet ve traşlık
ile kuzey doğu yöndeki su deposu ve külhandan oluşmaktadır. Ön mekanın üzeri ahşapla,
soyunmalık ve sıcaklığın üzerleri kubbeyle, su
deposunun üzeri ise beşik tonozla örtülmüştür.
Soyunma bölümünün güney dış duvarı dört
adet payanda ile desteklenmiştir.
Hamama güney cephenin batı tarafına kaydırılmış kapıdan geçilmektedir. Asimetrik olan bu
mekanın üzeri ahşap kirişler üzerine düz toprak
damdır. Ancak bu üst örtünün neredeyse tamamı
yıkılmıştır. Bu mekanda bir adet tuvalet bulunmaktadır. Bu mekanın doğu duvarına açılan kapıdan soyunmalık bölümüne geçilmektedir. Soyunmalık bölümünün üzeri kubbeyle örtülüdür.
Kubbeye geçiş doğu cephede tromp, batı cephede pandantiftir. Kubbenin üzerine açılmış yuvarlak formlu dört adet ışık gözü ve güney duvarın
üst bölümüne açılan dikdörtgen pencere ile bu
mekanın aydınlatılması sağlanmıştır. Bu mekanın güney ve kuzey duvarında birer adet niş yer
almaktadır. Ayrıca bu mekanda üç yönde uzanan
sekiler bulunmaktadır. Soyunmalık mekanının
doğu duvarına açılan kapıdan sıcaklık mekanına
geçilir. Sıcaklık mekanı güney-kuzey doğrultuda
dikdörtgen bir mekan olup, ortasına doğu-batı
doğrultuda atılmış bir kemerle ikiye bölünmüştür. Kareye dönüşmüş bu mekanların üzerleri
kubbeyle örtülmüştür. Kubbelere pandantiflerle
geçilmiştir. Kuzeydeki mekanın batı duvarına
açılan pencereyle su deposu irtibatlandırılmıştır.
Sıcaklık mekanlarının içinde yaklaşık 60 cm.
genişlik ve 15 cm. yüksekliğinde sekiler ve üç
adet kurna bulunmaktadır. Sıcaklığın güneyinde
tuvalet ve traşlık mekanları yer almaktadır. Hamamın külhan kısmına girilememiştir.
Süslemesi : Herhangi bir süsleme unsuru
yoktur.
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Malzeme ve teknik : Kaba yonu ve moloztaş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşitli mimari unsurlar
ve detaylar açısından Kayseri’deki 19.yüzyıl hamamlarıyla olan benzerliğinden dolayı
19.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olduğu
ileri sürülebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihî Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.208-210.

Gesi Hamamı, sıcaklık mekanı.

Gesi Hamamı genel görünüş.
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Gesi Hamamı, soyunmalık mekanı.
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ESERİN AD : TAVLUSUN 		
		 BEKTAŞOĞLU 		
		 KONAĞI 			
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Tavlusun
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmamakta ve
define arayıcılarının tahribatıyla çok harap bir
haldedir.
Tarihi : 1867 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Hamam, Bektaşoğlu adlı bir Rum Konağı olarak bilinen ve
sokağa bakan gösterişli güney cephesi hariç
tüm mekanları ve duvarları ortadan kalkmış
olan yapının kuzey tarafında yer almaktadır.
Hamam kuzeyden güneye doğru eğimli bir
arazi üzerinde bulunmaktadır. Yapı doğu-batı
doğrultuda bir plân göstermektedir. Hamam
batıdan doğuya doğru soyunmalık ve sıcaklık
bölümlerinden oluşmaktadır. Batıdaki soyunmalığa batı duvarı ortasına yerleştirilmiş sivri
kemerli bir kapıdan girilmektedir. Yaklaşık kareye yakın bir mekan olan soyunmalığın üzeri
tekne tonozla örtülmüştür. Soyunmalık tonozu
küçük ölçekli yassı taşlarla örülmüştür. Tekne
tonozun ortasına yerleştirilen yekpare taş üzerinde birisi büyük ikisi küçük toplam üç adet
altıgen biçimli ışık gözü açılarak bu mekanın
aydınlatılması sağlanmıştır. Soyunmalığın ince
sal taşı döşenmiş zemin kaplamaları sökülmüştür. Soyunmalık mekanının güneybatı köşesine
açılan sivri kemerli bir kapıdan yaklaşık 1.00
x 1.00 m. ölçülerindeki mekana geçilmektedir.
Bu mekanın tuvalet ve traşlık bölümü olduğu
kabul edilebilir. Bu bölümün üzeri tekne tonozla örtülmüş olup, tonoz ortasındaki yekpare taş
üzerinde iki adet altıgen biçimli ışık gözü yer
almaktadır.
Soyunmalığın doğu duvarına giriş kapısıyla
aynı eksen üzerine açılmış olan yuvarlak kemerli kapıdan sıcaklık mekanına geçilmektedir.
Bu kapı açıklığının üzerinde duvar içine yerleştirilmiş pöhrenklerden biri görülmektedir.
Kare bir mekan olan sıcaklık bölümünün üzeri
köşelere yerleştirilmiş tromplarla geçilen kubbedir. Kubbe üzerindeki yekpare taş üzerinde
altıgen biçimli beş adet ışık gözü bulunmaktadır. Ayrıca bu taşın etrafında da her köşeye bir

(Yıldıray Özbek’ten)

tane gelecek şekilde toplam dört adet ışık gözü
daha yer almaktadır. Sıcaklığın batı duvarının
kuzey köşesinde dikdörtgen boyutlu küçük bir
niş bulunur. Sıcaklığın kapı açıklığının dışındaki cephelerinde zeminden 10cm. yükseklik ve
yaklaşık 60 cm. genişlikte sekiler yer almaktadır. Sıcaklık duvarının zeminde 1,5 m. yüksekliğe kadar olan bölümlerinde, duvar içinde
8-10 arasında boşluk olduğu ve burada buhar
dolaştığı yıkılmış bölümlerden anlaşılmaktadır.
Doğu, kuzey ve güney cephelerde duvar yüzeyine açılmış birer lüle bulunmaktadır. Lülelerin
önünde kurna yoktur. Doğu cephede zeminden
yaklaşık 1,5 m. yükseklikte başlayan ve muhtemelen doğu taraftaki su deposuna bakmaya
yarayan bir pencere bulunmaktadır. Sıcaklık
mekanında, kubbeli kısmın güneybatı köşesindeki sivri kemerli kapıdan sıcaklığın tek halKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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vetine girilmektedir. Soyunmalık bölümündeki
tuvalet-traşlık mekanıyla aynı ölçülerdeki bu
halvet hücresi de tekne tonozla örtülmüş olup,
tonoz tepesindeki yekpare taş üzerine açılmış 2
adet altıgen biçimli ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Hamamın tüm mekanlarında duvarlar sıvanmıştır. Hamamın su deposu sıcaklığın doğu
cephesi boyunca, güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir havuz biçiminde uzanmakta iken,
kuzey kısmı tahrip olmuştur.
Hamamın güney cephesinde bulunan külhanı, hamam zemininden çok aşağıda kaya kütlesi içine bir mağara gibi oyulmuş ve dışarıya

Bektaşoğlu Konağı ve Hamamı genel görünüş.

Bektaşoğlu Konağı ve Hamamı genel görünüş.
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bir tonozla açılmıştır.
Süslemesi : Hamam içinde kayda değer süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda düzgün
kesme taş, zemin döşemesinde sal taşı, üst örtüde yassı ve küçük moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Hamam, 1867 yılında inşa edildiği kapı üzerindeki kitabeden öğrenilen konakla
aynı tarihte yapılmış olmalıdır.
Tarihlendirme : 1867 tarihlidir.

Bektaşoğlu Konağı Hamamı sıcaklığı dıştan görünüş.

Bektaşoğlu Konağı Hamamı sıcaklık mekanı.
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Bektaşoğlu Konağı Hamamı, külhanı.

Bektaşoğlu Konağı Hamamı, soğukluk bölümü üst örtüsü.
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ESERİN ADI :GERMİR SADIK
		 ÇELEN KONAĞI
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir
(Konaklar) Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Tarihini belirtecek kitabesi yoktur
ancak 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş
olduğu kabul edilebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Hamam, günümüzde Sadık Çelen’e ait evin bahçesinin kuzeyinde bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultuda
tek mekanlı, dikdörtgen bir yapıdır. Hamam sadece sıcaklık ve sıcaklığın kuzeyinde günümüze ulaşamayan külhan bölümlerinden meydana
gelmektedir. Sıcaklığa güneye açılan yuvarlak
kemerli kapıdan girilmektedir. Dikdörtgen me-

kanın üzeri tekne tonozla örtülmüştür. Mekanın
aydınlatılması tekne tonozun üzerine açılmış
dairesel biçimli yedi adet ışık gözüyle sağlanmıştır. Duvar içlerinde tüteklik veya pöhrenk
olabilecek künkler bulunmaktadır. Ancak bu
mekanın içinin isle kararmış olması dikkat
çekicidir. Sıcaklığın kuzeyindeki külhan bölümünde de buradakilere benzer künkler görülebilmektedir. Hamamın su deposu, yapının yaklaşık 30-40 metre doğu taraftadır. Su deposu
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir yapı olup
üstü sivri tonozla örtülmüştür. Su deposunun
kuzey tarafındaki bir pencereden su seviyesi
kontrol edilmektedir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş ve
kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Benzer örnekleriyle kıyaslanarak 19.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış
olduğu ileri sürülebilir.

Sadık Çelen Konağı Hamamı genel görünüş.
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Sadık Çelen Konağı Hamamı sıcaklık mekanı üst örtüsü.

Sadık Çelen Konağı Hamamı su deposu.
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ESERİN ADI : OSMAN ÇETİN 		
KONAĞI HAMAMI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Köyü, Yukarı mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harabe halinde olup,
kullanılmamaktadır.
Tarihi : 19-yüzyılın sonları veya 20.yüzyılın
başlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Hamam Osman Çetin’e ait evin kuzeybatısındaki odanın
kuzeyinde bulunmaktadır. Hamama evin kuzey
duvarının doğu köşesine açılmış kapıdan girilmektedir. Hamam yaklaşık 2.20m. ölçülerinde
tek kare mekandan oluşmaktadır. Bu kare mekanın üzeri tromplarla geçilmiş bir kubbeyle
örtülmüştür. Kubbe küçük boyutlu moloz taşla yapılmıştır. Kubbe eteğinde külhanla ilişkili
tüteklikleri görmek mümkündür. Kubbede dairesel biçimli beş adet ışık gözü bulunmaktadır.
Hamamın kuzey ve doğu duvarlarında birer küçük niş yer almaktadır. Batı duvarda külhan ve
su deposuyla irtibatı sağlayan küçük bir pencere ve bu pencerenin altında bezemeli mermer
bir ayna taşı dikkati çekmektedir. Batı cephede
hamamın külhanı bulunmaktadır.

(Yıldıray Özbek’ten)

Süslemesi : Hamamda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Genel olarak hamamın inşasında kaba yönü ve moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Hamamın kitabesi olmamakla birlikte 19.yüzyılın sonu 20.yüzyılın
başinda inşa edilmiş olduğunu söylemek mümkündür.

Osman Çetin Konağı Hamamı, genel görünüş.
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Osman Çetin Konağı Hamamı, sıcaklak mekanı üst örtüsü.

Osman Çetin Konağı Hamamı, sıcaklak mekanındaki niş.
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ESERİN ADI : TEKGÖZ 			
		 KAPLICASI
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yemliha beldesi sınırları içindeki yapıya, KayseriAnkara yolunun 40.km. sinden 7 km. hatıya
sapılarak ulaşılmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Kaplıcanın üzerinde tarih verecek
bir kitabe yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Erkekler ve
kadınlar bölümünden oluşan kaplıcanın avlusu
dört yönden 69 adet odayla çevrelenmiştir. Erkekler bölümü, toprağın yaklaşık 4-5 m. altına
gömülü durumda doğu taraftaki soyunmalık ve
soyunmalığın batısındaki sıcaklık mekanlarından oluşur. Soyunmalığa. doğu cephenin batısına kaydırılmış kenarları silmeli, düz lentolu bir
kapıdan girilmektedir. Kapıdan 12 basamaklı
bir merdivenle soyunmalığa inilmektedir. Bu
bölümün doğu cephesinin üst kısmına açılan
pencereyle aydınlatma sağlanmıştır. Soyunmalıktan 17 basamaklı bir merdivenle sıcaklığa geçilmektedir. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak düzenlenen sıcaklık
güney-kuzey duvarlarına oturan bir sivri kemerle ikiye bölünmüştür.
Batıda kalan bölüm tromplarla geçilen kubbeyle, doğuda kalan bölüm ise sivri tonozla
örtülmüştür. Sıcaklık mekanmın aydınlatılması
kubbe tepesine açılmış 40 cm. çapındaki dairesel tepe penceresiyle sağlanmıştır. Kubbeli
mekanın kuzey duvarına yaklaşık 45x40 cm.
ölçülerinde iki niş açılmıştır. Kubbeli mekanda
sıcak su havuzu bulunmaktadır.
Kadınlar bölünmünün soyunmalığına güneydoğu köşeye açılmış düz lentolu kapıdan
girilmektedir. Burasi 6.10x4.50 m. ölçülerinde
doğu batı doğrultuda dikdörtgen bir mekandır.
Üzeri betonarme ile örtülmüş olup içerde ahşap
divanlar yer almaktadır. Sıcaklığa soyunmalığın güneybatı köşesinden başlayan ve kuzeye
doğru devam eden 11 basamaklı merdivenle
inilmektedir. Sıcaklığın üzeri tonozla örtülmüştür. Bu mekan tonoz sırtına açılan pencerelerle

(Mustafa Denktaş’tan)

aydınlatılmıştır. Sıcaklık merkezinde doğu-batı
doğrultuda düzenlenmiş mermer havuz yer almaktadır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Kaplıcanın tümünde
kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kaplıcadan 1524 tarihli
Sarde Hatun adına kayıtlı vakfiyede bahsedilmektedir. Kaplıcanın bu tarihten önce yapılmış
olduğu kesindir. Kaplıcanın 6 km. güneyindeki Tekgöz Köprüsüyle aynı zamanda yapılmış
(1202) olabileceği düşünülmektedir. Hatta daha
önceden de yapılmış olabileceği ve Selçuklular
zamanında kullanılmış olabileceği kabul edilmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000.S.155-158.
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Tekgöz Kaplıcası genel görünüşü.

Tekgöz Kaplıcası arkadan görünüş.
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Tekgöz Kaplıcası, havuz.

Tekgöz Kaplıcası, kubbeli mekan.
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ESERİN ADI : SAHABİYE 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa
Caddesi üzerinde, Sahabiye Medresesi’nin doğusundadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
yapı günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 665 / M. 1266
Plan ve mimari özellikleri : Sahabiye Medresesinin doğusundaki yapının güney duvarının
ön yüzünde bulunan çeşme, buraya sonradan
nakledilmiştir. Çeşmenin önünden geçen yol
seviyesinin zaman içinde yükselmesinden dolayı çeşmeye dört basamaklı bir merdivenle
inilmektedir.
Arkasındaki yapıya bitişik olarak yapılan
çeşme, tek kemerlidir. Çeşme doğu tarafta, 0.40
m., batı tarafta 0.22 m. lik bir çıkıntı yapmaktadır.Yatay dikdörtgen bir plan arzeden çeşme
nişinin üzerini örten yuvarlak kemer, yanlarda
yekpare taştan yapılmış ayakların üstündeki
profilli başlıklara oturmaktadır. Yuvarlak kemerin kilit taşının yüzeyi, stilize edilmiş meyve
motifleri ile bezenmiştir. Niş kemeri, profillendirilmiş başlıklardan itibaren 1.98 m. yüksekliğinde dikdörtgen bir alınlık içine alınmıştır.
Bu alınlığın kenarları alt köşelerde kıvrılıp
düğümlenen profilli bir silme ile süslenmiştir.
Alınlığın üst köşelerinde birer adet taş kabara
bulunmaktadır. Bu kabaranın üzerine altıgen
ve yıldız biçimli geometrik şekiller işlenmiştir.
Çeşme nişi içinde, mermer üzerinde üç satırlık kitabe bulunmaktadır. Kitabenin tam altında
hafif doğuya kaydırılmış şekilde, üzerleri palmetli rumilerle bezeli iki adet mermer levha
bulunmaktadır. Çeşmenin ayna taşı üzerindeki
iki adet deliğe günümüzde iki adet musluk bağlanmıştır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak yuvarlak kemerin kilit taşı üzerindeki stilize edilmiş
meyve motifleri ile dikdörtgen alınlığın bütün
kenarlarını dolaşan ve alt köşelerde düğüm
şeklinde nihayetlenen profiller yer almaktadır.
Kitabenin hemen altında bulunan ve palmetli
Rumilerle süslenmiş olan iki taş levha ise, XV.
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Yüzyıl süsleme karekterine uygun olup, muhtemelen başka bir eserden alınarak bu yapıda
kullanılmıştır.
Malzeme ve teknik : Çeşmede malzeme
olarak düzgün kesme taş, kitabe ve altındaki
panoda ise mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Niş içerisindeki üç satırlık Arapça kitabe Selçuklu Sülüsü ile yazılmıştır. Kitabede;
1-Resem bi icrai hazihi’l- ayn-il- mübareke
fi devleti’s- sultani’l- a’zam Gıyasü’d- dünya
2-ve’d- din ebu’l- feth Keyhüsrev bin Kılıç
Arslan hallede’l lahü sultanehu’l- abdi’z- za’if
3-el- muhtac ila rahmeti’l lahi te’ala es- sahib Ali ibni’l Hüseyin eyyedehü’l-lahü fi safer
sene hamsetün ve sittin ve site maye.
Anlamı;
“Bu mübarek çeşmenin akıtılmasını Kılıç

Arslan oğlu yüce Sultan din ve dünyanın koruyucusu fetihler sahibi Gıyaseddin KeyhüsrevAllah saltanatını daim kıla- zamanında Safer
665 (M. Kasım 1266)’te Allahu Teala’nın rahmetine muhtaç zayıf kul Hüseyin oğlu Sahib
Ali emretti. Allah onu kuvvetlendirsin.
Yazılıdır.
Tarihlendirme : İlk inşası H. 665 / M. 1266
tarihinde olan çeşme; bulunduğu yerden sökülerek günümüzdeki yerine nakledilerek çeşitli zamanlarda onarılmıştır. Kitabesi dışında günümü-

ze orijinal ulaşabilmiş hiçbir parçası yoktur.
Üzerinde görülen mimari ve süsleme unsurları Kayseri’de bulunan XVIII., ve XIX. Yüz
yıl çeşmeleri ile benzerlikler göstermektedir.
Sahabiye çeşmesinin XVIII. Yüzyıldan başlayarak XIX. Yüzyıl ve sonrasında yapılan onarımlarda tamamen yenilendiği görülmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.

Sahabiye Çeşmesi ön cephe genel görünüş.

Sahabiye Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : AĞIRNAS 			
		 MEYDAN 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas
Kasabası, Belediye Binasının batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
eser kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur. Ancak Mimar Sinan’ın doğduğu memlekette çeşmeler
yaptırdığı bilindiğinden bu çeşmenin onun yaptırdığı eserlerden biri olduğu ancak çok sonra,
yakın tarihlerde onarıldığı ileri sürülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve
tek kemerli olarak yaptırılan çeşmenin nişini
örten yuvarlak kemer yanlarda yekpare taştan
yapılmış sütunlara oturmaktadır. Sütunların
kare boyutlu kaide ve başlıkları vardır. Başlık
içbükey olarak pahlanmıştır. Çeşme kemeri iki
sıra kademelendirilmiş düz yüzeyli silmeyle
hareketlendirilmiş, kilit taşına da oldukça basit
bir lotüs kabartması işlenmiştir. Çeşme saçağı
bir sıra kaval silmeyle çerçevelenmiş, çatısı ise
kesme taştan kırma çatı şeklinde örtülmüştür.
Çeşmenin kitabesi, sekisi ve orijinal yalağı
yoktur.
Süslemesi : Çeşme kemerini ve saçağı dolaşan silmeler dışında bezemesi yoktur.

Malzeme ve teknik : Çeşmenin tümünde
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yakın zamanlarda onarılarak yenilenen eserin Mimar Sinan’ın yaptırmış
olduğu çeşmelerden biri olarak kabul edilmesinden dolayı korunmasının uygun olduğu görüşündeyiz.

Ağırnas Meydan Çeşmesi.
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ESERİN ADI :GÜPGÜPOĞLU 		
KONAĞI ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Güpgüpoğlu Konağının avlusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarılmış ve sağlam
olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşmenin inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme günümüzde Etnografya Müzesi olarak kullanılan
Güpgüpoğlu Konağının avlusunun doğusunda,
Kayseri surlarının iç yüzünde yuvarlak kemerli
desteklerden birinin arasına konumlandırılmıştır.
Kemer açıklığını dolduracak şekilde düzenlenen
çeşmenin nişini örten sivri kemer, yanlardaki
duvarlara oturmaktadır. Kemerin oturduğu duvar, niş kalınlığınca bir silme kuşağıyla vurgulanmıştır. Kemer alınlığı iki sıra dairesel profilli
silmeyle çerçevelenmiştir. Çeşmenin duvarında
lüle deliği yoktur. Aynı zamanda çeşmenin seki,
yalak, ayna taşı gibi öğeleri de yoktur. 1970 yılında çekilmiş bir fotoğrafta da çeşmenin şimdiki yerinde olduğu görülmektedir.
Süslemesi : Çeşme kemerinin alınlığını ve
kemer yastığını süsleyen silmeler dışında beze-

me yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin avlusunda
bulunduğu Güpgüpoğlu Konağının 16.yüzyıla uzanan bir tarihi vardır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu konaktan bahsetmektedir.
Çeşmenin konakla birlikte yapılıp yapılmadığı
bilinmemekle birlikte kullanılan kemerin formu Gavremoğlu Çeşmesi gibi 16.yüzyıl yapılarında da kullanılmıştır. Dolayısıyla çeşmenin
konakla birlikte yapılmış olma ihtimali gözden
uzak tutulamaz.
Kaynakça:
Nilay –Nihat Karakaya, Anımsamalar
2002, Kayseri 2002, s.28.

Güpgüpoğlu Çeşmesi.
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ESERİN ADI : KADI ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Yalman Mahallesi, Ulus Sokağındadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : XVI. Yüz yıl ortaları.
Plan ve mimari özellikleri : Köşk minareli ve bağımsız bir çeşme olarak inşa edilmiştir.
Çeşme; 2.55 m. yüksekliğinde, 4.65 m. genişliğinde, 1.25 m. derinliğinde, yatay dikdörtgen
bir formdadır. Cepheden hafif sola kaydırılan
çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlarda bulunan yekpare taştan yapılmış mermer
ayakların üzerine oturmaktadır. Saçak kısmındaki silme kuşağı yan cepheleri de dolaşmaktadır. Çeşme nişi içerisinde bulunan 1.78x0.50
m. ölçülerindeki mermer kitabesi tahrip olduğundan okunamamıştır. Kitabenin 0.50 m.
yukarısında olan kabaranın üzeri sade bırakılmıştır. Çeşme nişi içerisinde bulunan su yalağı
hafif dışarı çıkıntı yapmaktadır.
Çeşmenin sol üst köşesinde bulunan, tamamen taştan yapılmış köşk minareye doğu
cephenin güney ucuna eklenen merdivenle çıkılmaktadır. Sekizgen formlu dört ayağın üzerine oturan Köşk minare 3.60 m. yükseklik ve
1.19 m. genişliktedir. Ayaklar birbirine Bursa
kemerleriyle bağlıdır. Sütunlar kaide kısmında,
doğu, batı ve kuzey yönde birbirlerine taş korkuluklarla bağlanmıştır. Sütun başlıkları baklava dilimi motifleri ile tezyin edilmiştir.
Bütün cephelerde dekoratif kemerlerin her
iki köşesine sembolik gülbezekler işlenmiştir.
Köşk minarenin saçak kısmı, iki sıra halindeki
basit silme kuşağı ile hareketlendirilmiştir. Köşkün üst kısmının tam ortasına yerleştirilen petek kısmı kare planlıdır. Petek kısmının köşeleri
pahlanmıştır. Pahlanan üst cephenin tamamı,
iki sıra silme kuşağı ile hareketlendirilmiş olup,
tepesine sekizgen planlı külah konulmuştur. Külahın tepesinde alem bulunmaktadır. Petek kısmı kaidesinin her cephesine, kuşların rahat girip
çıkması için minyatür pencereler açılmıştır.
Süslemesi : Sade yapılmış olan çeşmede,
süsleme olarak; silme kuşakları ile köşk minare
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üzerindeki gülbezekler ve baklava motifli sütun
başlıkları görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Kitabe ve yanlardaki
ayaklarda mermer, diğer bölümlerin tamamında kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin üzerindeki kitabe okunamamıştır.

Tarihlendirme : Eser, 1989 yılında yapılan
onarım esnasında yenilenmiştir. Çeşme üzerinde görülen kemer kullanımı, daha çok XVI.
Yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Bu benzerlik
dikkate alındığında eser muhtemelen XVI. Yüz
yılın ortalarında inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Halil Edhem, Kayseri Şehri, Sadeleştiren:
K. Göde, 1000 Temel Eser, No:93, Ankara,
1982.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri, 1993.
İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993.

Kadı Çeşmesi genel görünüş.

Kadı Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : GÖLLÜ 			
		 ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kuburoğlu Mahallesi, Göllü Sakağı
üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.958 / M. 1551
Plan ve mimari özellikleri :Bağımsız ve
tek kemerlidir. Çeşmenin yüksekliği; 4.44 m.,
genişliği 3.40 m., derinliği, 2.60 m. olup dikdörtgen prizmatik bir kütle arz eder. 0.91 m.
derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten profilli yuvarlak kemer, yanlardaki sütun başlıkları
üzerine oturmaktadır. Sütun başlıklarının kaide
kısımları bir bilezikle nihayetlenmektedir. Sütun başlıklarının köşeleri volütlerle hareketlendirilmiş olup, başlıkların hemen üzerine demirden gergi çubuğu konulmuştur. Sütunlar alt
kısımda, betondan bir kaide içine gömülüdür.
Nişin üzerini örten yarım küresel örtü, taşların ışınsal olarakdizilmesiyle oluşturulmuştur.
Işınsal taşların bağlandığı merkezde yuvarlak
kemerli taşın içerisine çeşmenin inşa kitabesi
konulmuştur.
İnşa kitabesinin hemen altında, cepheden
öne doğru taşıntı yapan konsol bulunmaktadır.
Konsol, iki sıra profilli silme kuşağı ile hareketlendirilmiş olup, güney yönü kısmen tahrip
olmuştur. Bu konsolun hemen altında ikinci bir
üç satırlık kitabe bulunmaktadır.
Çeşme nişinin alt kısmının tamamı beton ile
sıvanmıştır. Nişin tam ortasında yer alan ayna
taşının üzeri, cepheden öne doğru taşıntı yapan, iç içe atnalı şeklinde iki adet kemercikle
sınırlandırılmış olup, alt kısmında tek delik bulunmaktadır. Bu delik üzerinde musluk yoktur.
Çeşme nişinin güney ve kuzeyinde bulunan sekiler, betondan yapılmıştır.
Sütun başlıklarının 0.68 m. yukarısından
başlayan profilli kenar silmeleri saçak kısmında da devam eder. Dikdörtgen alınlığın üst köşelerine birer adet gülbezek yerleştirilmiştir.
Gülbezeklerin üzerleri açılmış çiçek motifleri
ile tezyin edilmiştir.
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Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak; kemer, saçak, niş içerisindeki konsol ile ayna taşının üzerlerinde profilli silmeler bulunmaktadır.
Stilize çiçek motifleriyle biçimlendirilen gülbezekler, çeşmenin en dikkate değer süslemesidir. Ayrıca sütun başlıkları üzerindeki volütler
diğer süslemeleri oluşturur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön yüzünde düzgün kesme taş, arka yüzünde moloz taş
malzeme, kitabesinde mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Niş üzerindeki yarım küresel ör-

tüde, 0.36x0.26 m. ölçülerindeki kitabede;
Hazihi ayne’l mübarek
El-imare Kasım bin Abdullah
Sene semanihi ve hamsin ve tis’a maye
Türkçesi;
Bu mübarek çeşme Abdullah oğlu Kasım
tarafından H. 950 / M. 1551 senesinde imar
edildi.
İnşa kitabesinin altındaki konsolun altındaki
0.93 x 0.24 m. ebatlarındaki ikinci kitabede;
Çeşme-i Göllü harabe, istedi ta’mir-i ayan
Gayretiyle kaldı ta’mir ehl-i hayrat-ı zaman
Sahibü’l hayrat ya Rab, hem dahi banisine
Saki-i Kevser getir sun, Mahşer icre su heman

Çıktı tam tarih selamı, Göllü’nün ta’mirine
İç Hüseyin ile Hasan aşkına al bu çeşmeden.
Sene H. 1283 / 1866
Tarihlendirme : Çeşme; 1151 yılında inşa
edilmiş, 1866 yılında da onarılmıştır. Ayrıca
1950’li yıllarda ve 1989 yılında çeşmede bazı
onarımlar ve yenilemeler yapılmıştır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ; “ Kayseri’de Kitabelerinde XV. Ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı : 13, Ankara, 1981.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
s.41-42.

Göllü Çeşme, kitabe.

Göllü Çeşme, kitabe.
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Göllü Çeşme genel görünüş.
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ESERİN ADI : AĞIRNAS SİNAN
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas
Kasabasının meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : XVI. Yüzyıl ikinci yarısında inşa
edilmiş, H.1376/M.1956 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Yatay dikdörtgen form arzeden tek kemerli çeşmenin nişini
örten sivri kemeri yanlardaki çeşme duvarına
oturmaktadır. Kemer taşının oturduğu düzlemden başlayan silmeler üstten kemeri çerçeveleyecek şekilde devam ettirilmiştir. Kemer kilit
taşı yüzeyden biraz taşırılmıştır. Kemer kilit
taşının üzerinde çeşme duvarında iki oval kartuş yer almaktadır. Bunlardan soldakinin içinde

“Maşallah” ibaresi yazılıyken, sağdakinde 1376
tarihi görülmektedir. Çeşmenin saçağı iç ve dış
bükey silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin önünden başlayan taşa oyma yalaklar sol
tarafa doğru L yapacak şekilde yerleştirilmiştir.
Çeşmenin ayna taşı yoktur. Bugün niş duvarındaki taşın üzerinde tek lüle bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak; saçak,
kenar ve ayaklar üzerindeki profilli silmelerden
bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin yapımında
tamamen düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : H.1376/M.1956.
Tarihlendirme : Mimar Sinan’ın memleketine bir çeşme yaptırmış olduğu tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir. Bu çeşme zamanla yıkılıp harap olmuş, yerine bugünkü çeşme 1956
yılında inşa edilmiştir.

Ağırnas Sinan Çeşmesi.
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ESERİN ADI : KURŞUNLU 		
CAMİ ŞADIRVANI
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, Kurşunlu Caminin kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Şadırvanın kitabesi yoktur ancak
Kurşunlu Camiyle birlikte 1573 yılında inşa
edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Şadırvan, sekizgen plânlı olarak inşa edilmiştir. Sekizgenin
köşelerine yerleştirilen dairesel kesitli sütunlar
sivri kemerlerle birbirine bağlanmıştır ve üzeri
kubbeyle örtülmüştür. Sütunlar aşağıdan yukarıya doğru incelmektedirler ve baklava dilimli
başlıklara sahiptirler. Sivri kemerler arasında
demirden gergi çubukları bulunmaktadır. Kubbenin altında her kenarı 0.90 m. uzunluğunda
sekizgen biçimli havuz yer almaktadır. Havuzun zeminden yüksekliği 2.15 m. dıştan dışa
çapı da 2.33 m.dir. Kubbenin iç yüzeyi klâsik
motiflerden oluşan kalem işi bezemelerle süslenmiştir. Kubbe göbeğinde sekiz kollu rumili
ve hatayili kompozisyon yer alır. Kubbe eteğinde ise rumili ve palmetli kıvrımdallarla yapılmış büyüklü küçüklü dendanlar dönüşümlü
olarak yapılmıştır. Dendanların uçları ince düğümler ve tığlarla bezenmiştir. Her iki desende
de motifler beyaz, zemin ise kırmızı ve mavi
tonda düzenlenmiştir.
Süslemesi : Şadırvanın kubbesindeki kalem
işi bezemeler ve sütun başlıklarındaki baklava
dilimi süslemeler, dekoratif öğeler olarak dikkati çekerler.
Malzeme ve teknik : Şadırvanın havuzu,
sütunları ve sütun başlıklarında mermer, kubbe
ve kemerlerde kesme taş, kubbe üzerinin örtüsünde ise kurşun kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Şadırvanın Kurşunlu Camiyle birlikte 1573 yılında inşa edilmiş olduğu
kabul edilebilir.
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Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
s.48-49.

Kurşunlu Camii Şadırvanı genel görünüş.

Kurşunlu Cami Şadırvanı kubbe bezemesi.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

543

ESERİN ADI : PİR AHMET 		
		 (GAVREMOĞLU)
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Yanıkoğlu Mahallesi, Seraceddin
Medresesi’nin kuzeyindedir.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 914 /M. 1508 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
bağımsız çeşmenin yüksekliği 3.15 m., genişliği, 3.98 m., derinliği 1.01 m. dir.Çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlarda yekpare
taştan yapılmış ayaklar üstündeki profilli başlıklara oturmaktadır. Başlıklar üzerinden başlayan profilli kenar silmeleri çeşmeyi üstten de
sınırlamaktadır. Bunun üzerinde de cepheden
öne doğru taşıntı yapan profilli saçak kısmı bulunmaktadır.
Çeşmenin tek delikli ayna taşının hemen altında küçük bir niş bulunmaktadır. Bu küçük
nişin 0.30 m. yukarısında iki satırlık mermer
kitabesi bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Çeşmenin kitabesinde
mermer, diğer kısımlarında düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Sülüs yazılı iki satırlık mermer
kitabede;
“Amere bi resm hazihi’l- ayni’l mübareke
fi eyyam devletü’s Sultani’l a’zam Sultan Bayezid Han bin Muhammed Han hallede’l-lahü
mülkehu sahibehu Hacı pir Ahmed bin Aziz ettarih fi şehr-i Rebi’ul-ahir sene erbe’a aşara ve
tis’a maye
Yazılıdır.
Tarihlendirme : Çeşme nişi içerisinde bulunan kitabeye göre eser Pir Ahmed tarafından
H. 914 /M. 1508 yılında inşa ettirilmiştir.
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Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
s. 35-37.

Pir Ahmet Çeşmesi genel görünüşü.

Pir Ahmet Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ODUNCU
		 (ÇAKALOZ)
CAMİSİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gubaroğlu Mahallesindeki Çakaloz
Camii’nin avlusunun kuzeydoğu köşesine yerleştirilen çeşme, halk arasında Oduncu ya da
Çakaloz Çeşmesi adıyla anılmaktadır
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Çeşme H. 990 / M. 1582 yılında
Oduncu oğlu Murâd tarafından inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
bağımsız olarak inşa edilen çeşmenin yüksekliği 3.10 m, genişliği 3.23 m., derinliği de 1.70
m. dir. Niş üzerini örten sivri kemer, yanlarda
yekpare taştan yapılmış ayaklar-üzerine oturmaktadır. Üzengi noktasının altından haşlayan
kenar silmeleri saçak kısmını da tamamen dolaşmaktadır. Niş içerisinde bulunan ayna taşının üstü betonla sıvandığı için üzerinde bulunan
lüleleri iptal edilmiştir. Orijinal lüle deliklerinin hemen üzerine açılan iki deliğe musluk
bağlanmıştır. Nişin doğu ve batısında yer alan
sekiler de zeminin zaman içerisinde dolmasından dolayı çukurda kalmıştır.
Çeşme nişi içerisinde bulunan 0.75 x 0.35
m. ölçülerindeki iki satır kitabe, dört adet kartuş içerisine sülüs yazı ile yazılmıştır
Süslemesi : Kenar ve saçak silmeleri dışında çeşmede süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kitabesi mermerdir.
Kitabesi : Okunuşu:
‘Ammere f îhâzihi’l- İmâre / Murâd bin
Oduncu
Badehu sene el- hicre / sene tis’îne ve tis’a
mâye.
Anlamı:
Bu yapıyı, Hicretten sonra dokuzyüz doksan yılında Oduncu oğlu Murâd yaptı.
Tarihlendirme : Çeşmenin H. 1306- M.
1388 tarihinde onarıldığını, H. 1318- M.
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1900 tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi defterlerindeki bilgilerden öğrenmekteyiz147. Çeşmenin bütün cephesi 1997 yılında traşlanarak
elden geçirilmiştir.
H. 990 / M. 1582 yılında inşa edilen eser
orijinal halini kaybetmeden günümüze ula-

şabilmiştir. 1888 tarihinde yapılan onarımlarda nelerin yapılmış olduğunu bilemiyoruz.
Çeşmede, 1970’ li yıllarda yapılan onarımlar
esnasında ayna taşının üzeri betonla sıvanmış,
orijinal lüleleri iptal edilmiş, zeminine beton
dökülmüştür. Eserin önündeki siperlik de
1950’ li yıllarda yapılan onarımlar esnasında
çeşmeye ilave edilmiş olmalıdır. H.1067-M.1657
tarihli 66/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili
defterindeki 189 numaralı belgeden anlaşıldığına göre, Oduncuoğlu, Caferbey ve Dünürcü
çeşmelerinin mütevellileri ile bu çeşmelerin
bulunduğu mahalle halkı mahkemeye giderek;
Hiseyinli Mahallesinde ikamet eden İbrahim
Bey’in evinin bahçe duvarını halkın gelip gittiği yolu içerisine alacak şekilde genişlettiğini, ve bahsi geçen çeşmelerin su yollarının
avlu içerisinde kalması sonucu zarara uğradığını ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Mimar Başı Ömer ve Subaşı Yusuf önderliğinde
bir heyetin bir inceleme yaparak mağduriyetlerinin giderilmesi için talebde bulunmuş oldukları anlaşılmaktadır.

Uygur Kocabaşoğlu- Murat Uluğtekin,
Salnamelerde Kayseri, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri, Kayseri, 1998.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.

Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, ‘Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI. yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları’, Vakıflar Dergisi
Sayı: 13, Ankara, 1981.
Oduncu Camisi Çeşmesi genel görünüşü.

Oduncu Camisi Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : PAŞA PINARI 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :
Yeri : Kayseri Merkez, Kocasinan İlçesi,
Molu köyü içerisinde, yukarı mahallededir.
Bugünkü durumu : Harap bir vaziyettedir.
Tarihi :
Plan ve mimari özellikleri : Çeşmenin kitabesinde taş, ön cephede ve kemerinde kahverenkli ve gri renkli kesme taş, diğer bölümlerinde kaba yonu ve moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Tek kemerli, bağımsız çeşmedir. Çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer yanlarda duvara
oturmaktadır.
Çeşme nişinin duvarında dört satırlık kitabesi bulunmaktadır. Tek delikli ayna taşı üzerinde
musluğu bulunmamaktadır. Çeşme nişinin zemini orijinal halini kaybetmiştir. Yalak olarak
kullanılan taş yerinden çıkmıştır.

Paşapınarı Çeşmesi, genel görünüş.
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Süslemesi : Yoktur.
Malzeme ve teknik : Ön cephesinde kesme taş kullanılan çeşmenin diğer bölümlerinde
kaba yonu ve moloz taş, kitabesinde mermer
kullanılmıştır. Nişinin üzeri sivri kemerle örtülmüştür.
Kitabesi : Çeşmenin niş duvarındaki dört
satırlık kitabede;
1. satır: Heze imaret çeşmi abı revan
2. satır: Sahibul hayrat vel hasenat Ahmet
paşa
3. satır: Tavval Allahu amrehu fi gurneti Cemaziyyel Ula
4. satır: tarih senet 1155 /1742
yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabesine göre 1155
/1742 tarihlidir.

Paşapınarı Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI :
		
		
		

BÜYÜK 			
BÜRÜNGÜZ 		
MEYDAN 			
ÇEŞMESİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ili, Büyük Bürüngüz Kasabası meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmaktadır.
Tarihi : Eser 1573 yılında onarım görmüştür.
Plan ve mimari özellikleri : 5.00x5.00m.
ölçülerindeki çeşmenin taş aleme kadar olan
yüksekliği 6.35 m.dir. Çeşme kuzeydeki iki
paye ile güneydeki duvara yerleştirilen duvar
payelerine atılan sivri kemerlerin taşıdığı ve
pandantiflerle geçilen bir kubbeyle örtülmüştür.
Kubbenin tepesinde taştan yapılmış bir alem
bulunmaktadır. Çeşme saçağı üç yönden profilli silmeyle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin
ayna taşı üzerinde iki lüle bulunmaktadır. Ayna
taşı üzerinde dekoratif amaçlı iki konsolcuk yer
alır. Çeşmenin betondan yapılmış su yalakları
orijinal değildir.
Çeşmenin güney duvarı üzerinde su deposu
bulunmakta olup aynı yöndeki küçük bir açıklıkla su deposu çeşmeyle irtibatlandırılmıştır.
Süslemesi : Saçaktaki ve paye başlıklarındaki profilli silmeler ve ayna taşı üzerindeki
konsolcuk ve sepet kulpu kemerle kubbe tepesindeki alem dışında çeşmede süsleme unsuru
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının güney duvarında üç kitabe vardır. Ancak bunlar okunamayacak kadar
tahrip olmuşlardır. 1970’li yıllarda bu kitabelerden biri yeniden mermer üzerine yazdırılıp
çeşmenin ayna taşı üzerine yerleştirilmiştir. Bu
onarım kitabesinden çeşmenin H.981/M.1573
yılında onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.

550

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

(Mustafa Denktaş’tan)

Tarihlendirme : Kasabada Meydan Çeşmesine benzeyen bir diğer eser Yazıcı çeşmesi
olup tarihi 1713’tür. 1573 yılı Meydan Çeşmesinin onarım tarihi olduğuna göre eser bu tarihten daha önce yapılmış olmalıdır. Kasabadaki
en eski tarihli eserin Alaüddevle Camisi olduğu
kabul edilerek bu çeşmenin de 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirilmiş olabileceğini kabul
edebiliriz.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Türk Anıtları”, Vakıflar Dergisi, S.27, (1998), s.161-190.

Büyük Bürüngüz Meydan Çeşmesi, genel görünüş.

Büyük Bürüngüz Meydan Çeşmesi, arka duvarda görülen silinmiş yazıt.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

551

ESERİN ADI : ÇUKURLU 		
CAMİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kabasakal Mahallesi, Bağlar Caddesi üzerinde yer alan çeşmenin on m. kuzey
doğusunda Çukurlu Camii (1698) bulunmaktadır
Bugünkü durumu : Kullanılmamaktadır.
Tarihi :16. yy sonu 17 yy. başında yapılmış
olmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
bağımsız olarak yapılan çeşmenin yüksekliği
3.7K m, genişliği 3.62 m., derinliği ise 1.55
m. olup, kareye yakın bir form arz eder. 0.68 m.
derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten
sivri kemer, yanlarda yekpare bazalt taşından
yapılmış ayaklar üzerindeki profillcndirilmiş
başlıklara oturmakladır. Çeşmenin tek delikli ayna taşı üzerine bir adet musluk bağlanmış
olup yanlarına simetrik olarak yerleştirilen
servi ağaçlarının tepesine de profilden kuş figürleri kabartma olarak işlenmiştir.0.75 x 0,50
m. ölçülerindeki yalak hariç, nişin içerisinin
tamamı, çeşme önündeki kaldırımla aynı kot ta
düzenlenerek, üzerine taş parke döşenmiştir.
Bu nedenle çeşmenin orijinal sekileri bu döşemenin altında kalmıştır. Çeşme nişi içerisinde
bulunan 1.24 x 0.45 m. ölçülerindeki beş satırlık onarım kitabesi celî sülüs yazı ile yazılmıştır.
Dikdörtgen alınlığın tam ortasındaki dikey taşın iki yanına yerleştirilmiş olan “S”
şeklindeki taşlarla tepelik oluşturulmuştur. Ortadaki dikey taşın üzerine stilize çiçek motifi kabartma olarak işlenmiştir. Yanlardaki “S” formlu
taşların yüzeyinde, birer adet oyma spiral yer
almaktadır. Çeşmenin üst kısmı güneyden
kuzeye doğru meyillendirilmistir. Bundan
da amaç, kar ve yağmur sularının eser üzerinde
fazla kalmadan akmasını sağlamaktır.
Süslemesi : Çeşmede süs unsuru olarak,
ayna taşı üzerindeki selvi ağaçlarının üstündeki
kuş figürleri dikkati çekmektedir. Geç dönemde
yapılan bazı çeşmelerde de bu tip kuş tasvirlerine rastlanmaktadır. Çeşmedeki diğer süs unsuru da dikdörtgen alınlığın ortasına konulan
tepeliktir. Bu tepeliğin ortasında bulunan di552
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(Mustafa Denktaş’tan)

key taşın üzerindeki kabartma çiçek motifi
de esere ayrı bir zenginlik kazandırmıştır.
Malzeme ve teknik : Eserin ayna taşı ve kitabelerinde mermer, diğer bölümlerinin tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içerisindeki tamir kitabelerine göre eser, H. 1135 / M. 1722 yılında,
Malbah Emini Hacı Halil Ağa ve H. 1131 / M.
1914 yılında da Hafız Ağazâde H i l m i Efendi
tarafından onartılmıştır.
Okunuşu:
Sabıkan Matbah Emîni Hazreti Hacı Halîl
Dâima hayrata mazhâr ola ol ‘atî cenâb
Bundan akdem ...............ta’mîr idüb
Kesret-i mâ ile şehre virmiş idi âb u nâb

Maskat-ı re’si ..........................
........
Çeşmeler icra idüb kesb itdi ecr-i bî- hisâb
............ruhunu her hâlini şad eyledi
.......................şeyh ü şâb ..............
........................... Halîl itmedi...........
Sene 1135.
Halil Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılan bu
onarım kitabesinin hemen üzerindeki ikinci kitabe de 0.63 x 0.32 m. ölçülerindedir. İki satırlık bu kitabe de nesih ta’lik hatla yazılmıştır.
Okunuşu:
Bu çeşmeyi Hafız Ağa- zade Hilmi Efendi
eyledi ihya, sene 1333 (1912) mcrkadını Cennet eylesin Hûda sene 1331.
Tarihlendirme : 1722 yılında onarıldığı kitabesinden anlaşılan çeşme, kesin olarak bu tarihten önce inşa edilmiş olmalıdır. Çeşmenin sivri
kemeri, Gavremoğlu (1508), Çakaloz (1582),

Gömleksiz (XVI. yüzyıl sonu) çeşmelerinin kemer formları ile benzerlik göstermektedir. 1722
yılında tamir edilen çeşme, yukarıdaki eserlerle
olan benzerliğinden dolayı büyük bir ihtimalle
XVI. yüzyılın sonlan ile XVII. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır. Eser 1912 yılında
da onarım görmüştür. Son olarak 1980’ li yılların
başlarında Kayseri Belediyesi tarafından yapılan kaldırım çalışmaları sırasında çeşme nişinin içerisine de tas parke döşenmiştir. Bu döşeme
esnasında, orijinal sekiler parke taşlarının altında
kalmıştır. Çukurlu Camii Çeşmesi’nin en önemli
özelliği, hiçbir çeşme üzerinde görmediğimiz
kuş lasvirlerinin bu çeşmenin ayna taşı üzerinde
bulunuyor olmasıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri,
2000, s. 87-89.
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ESERİN ADI : GEVHER NESİBE
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Yenice Hacı İkiz (İsmail) Mahallesindedir.. Mimar Sinan Parkı içindeki Çifte Medresenin güney-batı köşesinde bulunmaktadır.
(Orijinal yeri; aynı medresenin yaklaşık 5.00
m. güneyinde ve iki taç kapının yanı)
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : . XVII. Yüz yıl
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli çeşme, bağımsız larak yapılmıştır. 4.55 m.
yükskliğinde, 3.24 m. genişliğinde ve 1.64 m.
derinliğinde olan çeşme, dikey dikdörtgen prizmatik bir yapıdır. 1.15 m. derinliğindeki çeşme
nişi, yanlarda duvar içerisine gömülü olan sütunceler ile sınırlandırılmış olup, nişin üzerini
örten küresel örtü, taşların ışınsal olarak dizilmesiyle oluşturulmuştur. Çeşmenin profillendirilen yuvarlak kemeri bu sütuncelere oturmaktadır. Sütun başlıkları içeri doğru kıvrılarak volütlenmiştir. Sütun başlıkları arasına demirden
gergi çubuğu konulmuştur.
Çeşme nişinin tam ortasında yer alan ayna
taşı, yanlarda sütuncelerle sınırlandırılmıştır.
Ayna taşının tam ortasına bir adet musluk bağlanmışıtr. Yanlardaki sütuncelerden daha geniş
tutulmuş başlıkların ortasında yer alan panonun
üzerinde, bir adet rozet görülmektedir. Bu pano
ile yanlardaki başlıklar üzerine, cepheden öne
doğru çıkıntı yapan konsol yerleştirilmiştir.
Bu konsolun hemen üzerinde, tüm niş içerisini tamamen dolaşan profilli silme kuşakları yer
almaktadır. Bu silmenin üzerine ise yarım daire formlu bir taş konulmuştur. Bu yarım daire
formlu taşın merkezinde bulunan oval formda
mermer kitabe ve padişah tuğrası işlenmiştir.
Sütun başlıklarının yaklaşık 1.00 m. yukarısından başlayan kenar silmeleri, saçağı da çerçeve içerisine alınmıştır. Saçak ile kemer arasında yer alan 1.05x0.35 m. ölçülerindeki dört
satırlık kitabe talik yazı ile yazılmıştır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak, profilli silmeler, ayna taşı üzerindeki rozet ve padişah tuğrasından bahsedilebilir. Ayrıca çeşme

(Mustafa Denktaş’tan)

nişinin üzerini örten küresel örtüyü oluşturan
taşların ışınsal olarak dizilmesiyle, cephede
zengin bir görünüş oluşturulmuştur.
Malzeme ve teknik : Çeşmede malzeme
olarak kitabelerde mermer, diğer kısımlarda
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Çeşmenin sekileri ve su yalağı günümüze ulaşamamıştır.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Kitabesi : Eser üzerinde inşa kitabesi yoktur. Saçak ile kemer arasında yer alan 1.05x0.35
m. ölçülerindeki dört satırlık kitabe talik yazı
ile yazılmıştır. Kitabede;
Menafi çeşmenin ve abı / Zülal olmuş letafette
Şeker gibi halavette / İçen ihvana aşk olsun
Hasan’ı Hüseyin’in aşkına/ İçer lsa o teşneler
Bula Kevser şarabını / İçen ihvana aşk olsun
Bu hayrı işleyen mü’min / Bakay-ı la yezal
buldu
Çerağın kendi eliyle / Yakan ihvana aşk olsun
Bu tamir tarihin Hilmi / Ferah gafil yuzab
bunda
Hisab idüb çıkar sende / Bulan ihvana aşk
olsun.
Yazılıdır.

Gevher Nesibe Çeşmesi, tuğra bezemesi.

Gevher Nesibe Çeşmesi, kitabe.
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Tarihlendirme : Eser üzerinde inşa kitabesi
yoktur. Yalnız H. 1141/ M.1728 ve H.1288 / M.
1871 tarihlerinde yapılan onarımlara ait kitabeler mevcuttur.
Bu çeşmedeki tamir kitabesinin ebcedle hesb
edilmesinde iki farklı tarih ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan ilki H. 1141/ M.1728 ve H.1288 /
M. 1871 tarihleri.
Gevher Nesibe çeşmesi mimari özellikleri
dikkate alındığında, muhtemelen XVII. Yüz yıl
içerisinde inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
Ömer Yörükoğlu,, Kayseri Çeşmeleri,
Kayseri, 1987.

Gevher Nesibe Çeşmesi genel görünüşü.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN ORTA
		 MAHALLE 		
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesi, Orta Caminin batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Çeşmenin üzerinde kitabesi yoktur.
Ancak 17.yüzyılda camiyle birlikte inşa edilmiş olabilir.
Plan ve mimari özellikleri: Çeşme şu anda,
yuvarlak tonoz örtülü bir mekanın batı cephesinde bulunmaktadır. Yuvarlak tonozlu mekan
1909 yılında caminin üst katına okul yapılırken
okul bahçesinin düzenlenmesi esnasında düşünülmüştür. Zira çeşmenin kemerinin bir kısmı
bu tonoz tarafından kapatılmıştır. Çeşme nişi,
yanlardaki yekpare ayaklar üzerine atılmış yuvarlak kemerle kapatılmıştır. Çeşme nişi içinde
ayna taşı yoktur. Ancak tek lüle deliği mevcuttur. Lüle altındaki yalak taştan olup muhteme-

Tavlusun Orta Mahalle Çeşmesi, genel görünüşü.

558

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

len orijinaldir. Tonozlu mekanın batı tarafında
sonradan yapılmış beton yalaklar ve iki musluk
bulunmaktadır.
Süslemesi : Eserde tonozlu mekanın yan
duvarlarını hareketlendiren silmeler dışında
bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen doğusunda
17.yüzyılda inşa edilmiş olduğu ileri sürülen
camiyle birlikte yapılmıştır.

ESERİN ADI : ERKİLET İKİZ 		
		 ÇEŞME
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabasında Nişancı Mehmet Paşa Camisinin
avlusunun doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Üzerindeki kitabeye göre H.1082/
M.1671 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, doğusundaki su deposunun ön yüzüne iki kemerli
olarak inşa edilmiştir. Çeşme önünde suyun depolandığı büyük bir havuz bulunmaktadır. Çeşmenin her iki kemeri yanlardaki yığma ayaklara oturmaktadır. Çeşme nişi içindeki ayna taşlarının üzerinde birer adet delik bulunmaktadır.
Saçak kısmı düz yüzeyli bir silme kuşağıyla hareketlendirilmiştir. İki kemerin arasında kalan
duvarın ortasına 0.65x0.26 m.ölçülerindeki iki
satırlık inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Çeşmenin
1935 tarihli su tasları hâlâ kullanılmaktadır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamı düzgün kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Beyaz mermere işlenen iki satırlık kitabeden yapının H.1082/M.1671 yılında
Hacı Ömer adında bir kişi tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : 1671 yılında inşa ettirilen
eser 1988 yılında tamamen elden geçirilmiştir.
Öneriler: Caminin doğusundaki hamam
kalıntıları yıkılmıştır. Burada yapılacak çevre
düzeni projesi içinde çeşmenin ve havuzunun
korunmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayserideki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.57-58.
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ESERİN ADI :		ERKİLET/			
		 TAŞHAN KÖYÜ 		
		 BÜYÜK CAMİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Taşhan Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
çeşme kullanılmaktadır.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Taşhan Köyü
Büyük Camisinin doğusunda bulunan çeşme
doğuya doğru eğimlenen bir araziye yapılmış
olup, arkasında su deposu bulunmaktadır. Çeş-

me iki kemerli bir tonoz şeklinde düzenlenmiştir. İki kemerin arası sal taşlarıyla kapatılmıştır.
Kemerin biçimi sivridir. Çeşme nişinde tek lüle
yer almaktadır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme
öğesi görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Çeşme düzgün kesme
taştan yapılmıştır.
Kitabesi : Orijinal kitabesi yoktur ancak
1955 yılında onarım görmüş olduğuna dair bir
kitabesi vardır.
Tarihlendirme : Muhtemelen camiyle birlikte 18.yüzyılda yapılmış olan çeşme 1955 yılında onarılmıştır.

Taşhan Köyü Büyük Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI :		HASİNLİ CAMİ 		
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hasinli
Mahallesinde, Demir Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı günümüzde büyük oranda harap durumdadır ve kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Hasinli Camiinin kuzeyindeki sokak üzerinde bulunan eser
tek kemerli ve tek cepheli olarak tasarlanmıştır.
Çeşmenin önüne sonradan küçük avlu düzenlemesi yapılmıştır. Çeşme nişi biraz derin yapılarak adeta bir eyvan şeklinde düzenlenmiştir.
Çeşmenin eyvan kemeri yuvarlaktır ve yanlardaki duvarlara oturmaktadır. Kemerin oturduğu
duvarda düz yüzeyli iki sıra silmeyle hareketlendirilmiş tablalar görülür. Tablaların silmeleri
çeşme eyvanının iki cephesini dolaşmaktadır.
Çeşme eyvanının duvarının onarımlar sırasında
yenilenmiş olduğu gözlenmektedir. Bu duvar
üzerinde ayna taşı olmamakla birlikte iki lüle
deliği yer almaktadır. Ancak lüleler iptal edil-

Hasinli Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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miş bunların üzerine iki musluk borusu yerleştirilmiştir. Çeşmenin saçağı ve yan duvarları
yıkılmıştır.
Süslemesi : Çeşme kemerinde ve niş içindeki silmeler dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Hasinli Camisinin 1714
yılında inşa ettirildiği bilinmektedir. Dolayısıyla çeşmenin camiyle birlikte olmasa bile,
18.yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olabileceği
kabul edilebilir.

ESERİN ADI : BEZİRHANOĞLU
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos-2006
Yeri : Hacı Kasım Mahallesi, Deliktaş Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Eserin kitabesi
mevcut değildir.
Bugünkü durumu : Çeşme güııümüzde
kullanılmamaktadır.
Tarihi : XVIII. yüzyılın sonları ile XIX.
yüzyılın başları.
Plan ve mimari özellikleri : Dikey dikdörtgen form arz eden tek kemerli çeşme, güney
yöndeki eve bitişik olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin yüksekliği 3.86 m., genişliği 3.40 m.,
derinliği de 1.69 m. dir. 0.85 m. derinliğindeki
çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer yanlardaki yekpare taştan ayaklar üzerindeki profilli başlıklara oturmaktadır. Başlıkların hemen
üzerinden başlayan kenar silmeleri dikdörtgen
alınlık kısmında da devam eder. Ancak dikdörtgen alınlığın batı köşesindeki profilli silme kuşağı kısmen tahrip olmuştur. Dikdörtgen
alınlığın üstünde yer alan saçak kısmı bir silme
ile nihayetlenmektedir. Bu düz silme kuşağının
hemen altında dekoratif konsol dizisi ile profilli
silme kuşağı bulunmaktadır.
Çeşmenin üst kısmına, 3.73 x 0.40 m. ölçülerindeki harpuşta yerleştirilmiştir.
Çeşmenin tek delikli ayna taşı sadedir. Çeşme nişi içerisinde bulunması gereken sekiler
ile su yalağı günümüze ulaşamamıştır. Çeşme
nişindeki kitabe yerinden sökülmüştür. 0.65 x
0.53 m. ölçülerindeki kitabe yuvası günümüzde
boştur.
Orjinal halini hemen hemen kaybetmeyen
çeşmeye son zamanlarda yapılan onarımlar
esnasında üzerindeki beton harpuşla ilave edilmiştir. Çeşmenin orijinal sekileri ve su yalağı
1978 yılında yerinden sökülerek çalınmıştır.
Kitabesi de aynı tarihlerde yuvasından sökülerek tahrip edilmiş olmalıdır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak başlıklar, kenar ve dikdörtgen alınlığın üzerindeki
profilli silmeler ile saçak kısmındaki dekoratif
konsol dizisi dikkati çeker. Bunlar dışında çeşmede süs unsuru bulunmamaktadır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Malzeme ve teknik : Çeşmede malzeme
olarak tamamen kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Bezirhanoğlu Çeşmesi üzerinde
inşa kitabesi yoktur
Tarihlendirme : Çeşme nişi üzerini örten
sivri kemer, form olarak 1782 yılında inşa edilen Subaşı Köyü Meydan Çeşmesi ile benzerlik
arz eder. Bezirhanoğlu Çcşmcsi’nin saçak kısmında bulunan düz silme kuşağının altındaki
dekoratif konsol dizisini, XVIII. yüzyılın ilk
yarısında inşa edilen Matra Sokağı Çeşmesi
ile, Gesi Köprübaşı (1794) ve Hacı Mclımcd
(1807) çeşmelerinde de görmekteyiz. Yukarıda
adı geçen örneklerle benzerlik arz eden Bezirhanoğlu Çeşmesi büyük bir ihtimalle XVIII.
yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başlarında
inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri,
2000, s. 105-108.
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ESERİN ADI : KAYSERİ ULU 		
CAMİSİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri Ulu camisinin doğusunda,
Vezir hanının güney duvarına bitişik olarak yapılmıştır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 18. yy. başları
Plan ve mimari özellikleri : Vezir hanının
güney duvarına bitişik olarak yapılan çeşme,
zeminden yükseltilen platform üzerine revak
şeklinde yerleştirilmiştir. Sıralı oniki sütun birbirine ve kuzeydeki vezir hanı duvarına gömme olarak olarak yapılan yuvarlak sütunlara,
yuvarlak kemerlerle bağlanmaktadır. Kemer
açıklığı sıralı olarak farklı renkte taş sırası ile
örülmüştür. Sütunların birbirine bağlanması ile
kare mekanlar oluşturulmuştur. Geniş revağın
altında duvara bitişik sıra abdest muslukları yer
almaktadır. Sutünlar yekpare taştan yapılmıştır. Aynı özellikte yapılan sütunların yuvarlak
halkalı kaidesi ve başlığı bulunmaktadır. Sutün
sırası ve kemerin üzerinde hafif çıkıntı yapan
saçak yer almaktadır. Düz üst örtüye bağlı olarak saçağa çörtenler yerleştirilmiştir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin duvarları

kesme taştan yapılmıştır. Kitabelerinde mermer
kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kemer alınlıklarında sütunların üzerine denk gelen kısımda üç
adet onarım kitabesi yer almaktadır. Bunlar H.
1198/ M. 1784, H. 1285/ M. 1868 ve H. 1324/
M. 1906 yıllarına aittir.
Tarihlendirme : Eserin yapımına ilişkin
kitabe bulunmamaktadır. Mevcut kitabeleri,
farklı dönemlerde yapılan onarımları ifade etmektedir.
Yukarıdaki kitabelerden hareketle XVIII.
Yüzyıl başlarında çeşmenin yapılmış olabileceği düşünülmektedir.
Kaynakça :
Halit ERKİLEKLİOĞLU, Kayseri Kitabeleri, Kayseri, 2001.

Ulu Cami Çeşmesi genel görünüş.
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Ulu Cami Çeşmesi, kitabe.

Ulu Cami Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : LALEZADE 		
SOKAK ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Taceddin Veli Caddesi, Lale Sokakta, Büyükşehir Belediyesi Otobüs Hareket Yeri
ve Balıkçı iş hanı arasındaki meydanda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : . XVII. Yüz yıl
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
çeşme, bağımsız olarak yapılmıştır. Kod seviyesinin altında kalmış olan çeşme, dikey dikdörtgen prizmatik bir yapıdır. Çeşme nişini örten profilli hafif basık yuvarlak kemer yanlarda
yekpare, profilli başlıkları olan taş ayaklar üzerine oturmaktadır. Bu başlıklar üzerindeki profilli silme kuşağı, çeşme nişini aynı kotta dolaşmaktadır. Kemerin kilit taşı alınlığı kırıktır.
Çeşmenin saçak kısmından küçük bir parça kalmıştır. Ayrıca çeşmenin sekisi, ayna taşı,
musluğu kot seviyesinin altında kalmıştır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak, pro-

filli silmeler dışında süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşmede malzeme
olarak düzgün kesme taş ve kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin kesin tarihi bilinmemektedir. Kayseri’de çeşmelerin yuvarlak
kemerli olarak yapılmalarına XVIII. Yüzyılın
başlarından itibaren rastlanmaktadır. Kayseri
çeşmelerinden 1735 yılına tarihlenen Deveci
Çeşmesi ile olan benzerliği dikkate alındığında
XVIII. Yüzyıl ortalarında yapılmış olabileceği
tahmin edilmektedir.

Lalezade Sokak Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI :		HACI KASIM
		 ÇEŞMESİ

		

İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu
Mahallesi, Altun Sokağı’nın başlangıcında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki eser
günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 1755 yılından önce inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Hacı Kasım
Çeşmesi form olarak Kayseri ve çevresinde
ünik bir eserdir. İç içe iki kemerli çeşmenin dıştaki sivri kemeri ön cephedeki iki adet bağımsız sütun tarafından taşınmaktadır. Çeşmenin
yüksekliği 4.50 m., genişliği 3.83 m. ve derinliği de 2.33 m. dir. Dıştaki profilli sivri kemer,
yanlardaki bağımsız yuvarlak sütunlar üzerine
oturmaktadır. Aşağıdan yukarıya doğru daralan
yuvarlak sütunların kaide kısımları, çeşmenin
bütününde olduğu gibi toprağa gömülü vaziyettedir. Sütunların üzerinde bulunan başlıklar
da silmelerle hareketlendirilmiştir. Dıştaki sivri
kemerin üzengi taşının alt kısmına, demirden
gergi çubuğu atılmıştır.
Dıştaki sivri kemer ile içteki sivri kemer
arasında kalan 0,90 m. lik alanın üzeri güneykuzey yönündeki beşik tonozla örtülmüştür.
Çeşmenin içteki ikinci sivri kemeri 0.28 m. derinliğinde bir niş oluşturmakta olup yanlardaki
yekpare taş ayaklar üzerine oturmaktadır. Üzengi taşının hemen altından başlayan ve dönerek
kenarlarda 0.75 m. yukarı doğru giden profilli
kenar silme kuşağı, dıştaki sivri kemerin üzerini örten beşik tonozun hizasında bitmekledir.
Çeşme nişi içerisinde bulunan ayna taşı üzerinde, iki delik bulunmaktadır. Fakat, bu deliklerin
her ikisi de iptal edilmiştir. Günümüzde çeşmenin suyu orijinal lüle deliklerinin üzerine döşenen yeni su tesisatı ucuna bağlanan musluktan akmakladır. Çeşme nişi içerisinde bulunan
sekiler, zeminin zaman içerisinde dolmasından
dolayı toprağa gömülü vaziyettedir.
Süslemesi : Dıştaki kemeri hareketlendiren
silme dışında eserde herhangi bir bezeme unsuru yoktur. Ayrıca, çeşmenin iç içe iki kemerli
olarak yapılmış olması ve dıştaki sivri kemerin
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iki adet bağımsız sütun tarafından taşınıyor olması da eserin görünüşüne farklı bir zenginlik
katmıştır
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön cephesinde düzgün kesme taş, arka cephesinde moloz taş ve kitabesinde mermer malzeme kullanılmıştır.

Kitabesi : İçteki sivri kemerin kilit taşının
hemen üzerinde bulunan 0.40 x 0.25 m. ölçülerindeki kitabenin büyük bir kısmı okunamamıştır.
Kitabenin Okunuşu:
Bilütfullah yine..........çeşnı-i âb
Nûş-i gah ............. oldu
Hacı Kasım bin Hüseyin
.sene
1208.
Tarihlendirme : H. l I69-M.1755 yılında Hacı Kasını Çeşmesi vakfının mütevellisinin Hafız Ahmet Halife olduğunu, Kayseri
Şcr’iyye Sicil Defterindeki bilgilerden öğrenmekteyiz. Çeşme üzerinde bulunan H. 1208 /
M. 1793 tarihli kitabe, büyük bir ihtimalle çeşmede yapılan onarıma ait olmalıdır. Yukarıdaki
bilgilerden de anlaşılacağı üzere Hacı Kasını
Çeşmesi’nin 1755 tarihinde vakıf mütevellisi
bulunmaktadır. Çok büyük bir ihtimalle Hacı
Kasım Çeşmesi 1755 tarihinden daha önceki
bir tarihte inşa edilmiş olmalıdır. 1793 yılında
onarılmış olan eserin H. 1318- M. 1900 tarihli
Ankara Vilayeti Salname Defterinin Kayseri ile
ilgili olan bölümünden H. 1308-M. 1890 tarihinde yeniden onarıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 81-82.

Hacı Kasım Çeşmesi, genel görünüş.

Hacı Kasım Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : BÜYÜK ÇEŞME
SOKAĞI ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu Mahallesi, Büyük Çeşme Sokağı’nın hemen
başlangıcında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımlı ve tek
kemerli çeşme, 3.90 m. yüksekliğinde ve 3.86
m. genişliğinde olup kareye yakın bir form arz
eder. Çeşmenin profilli yuvarlak kemeri duvara gömülmüş sütunceler üzerindeki başlıklara
oturmaktadır. Kuzey yönde, kemerin üzengi
taşı ile üzerindeki bir taş tahrip olmuştur. Çeşme nişinin üzerini örten küresel örtü, taşların
ışınsal olarak dizilmesiyle oluşturulmuştur. Sütun başlıklarının hemen üzerinden başlayan kenar silmeleri saçak kısmında da devam etmektedir. Dikdörtgen alınlığın köşelerine birer adet
gülbezek konulmuştur. Açılmış çiçek motifi ile
tezyin edilen gülbezeklerden kuzeyde bulunanı
ile her iki kenardaki silmelerin alt kısımları kırılmıştır.
Çeşme nişinin tam ortasında yer alan elips
formlu ve iki delikli ayna taşı yanlarda duvara
gömülü sütunceler ile sınırlandırılmıştır. Elips
formlu ayna taşlarının alt kısımları kesilmiş
ve içeri doğru girinti yapmaktadır. Ayna taşları
üzerinde bulunan lüle delikleri iptal edilerek alt
kısma yeni musluklar bağlanmıştır. Ayna taşının hemen üzerine yatay bir şekilde uzatılmış
ve cepheden taşıntı yapan silme üzerinde iki
adet kartuş şeklindeki pano dikkati çekmektedir. Yatay silme kuşağının hemen üzerinde de
yanlardaki ve ortadaki sütuncelerin cepheden
öne doğru çıkıntı yapan başlıkları görülmektedir. Bu başlıkların hemen üzerine de genişçe bir
konsol yerleştirilmiştir. Ayna taşlarının her iki
yanına birer adet seki konulmuştur. Çeşmenin
orijinal su yalağı tahrip edilmiş olup yerine de
suyun daha rahat akabilmesi için betondan küçük bir kanal yapılmıştır. Çeşme nişinin yarım
kubbe biçimindeki örtüsünü oluşturan ışınsal
taşların bağlandığı merkezdeki yarım yuvarlak
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taşın ortasında yer alan kitabe yuvası sıvanarak
doldurulmuştur.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak, dikdörtgen alınlığın köşelerinde bulunan gülbezekler, kemer, kenar ve saçak silmeleriyle ayna
taşının çevresinin düzenlenişi dikkati çekmektedir. Ayrıca yanlarda çeşmenin yuvarlak kemerinin oturduğu duvara gömülmüş sütunceler
ile çeşme nişinin üzerini örten küresel örtünün
taşlarının ışınsal olarak dizilmesi ile oluşturulmuş olması da eserin görünüşüne zenginlik
katmaktadır.

Malzeme ve teknik : Eser arkasındaki yapıya bitişik olarak tamamen kesme taşla inşa
edilmiştir. Fakat burada kullanılan taş malzemenin dayanıksız olması ve doğal tahribattan
dolayı çeşmenin taşları erimeye başlamıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak çeşme nişinin üzerini örten küresel örtü taşlarının ışınsal olarak
dizilmesi, ayna taşının düzenlenişi, kemerin
sütunlar üzerine oturması gibi özelliklerinden
dolayı Büyük Çeşme Sokağı Çeşmesi, XVII.
yüzyıl da inşa edilen ve 1728 yılında onarılan
Gevher Nesibe Çeşmesi ile benzerlik arz eder.

Büyük Çeşme Sokağı Çeşmesi’nin ayna taşı
XVIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Matra
Sokağı Çeşmesi ayna taşı ile dikdörtgen alınlığın köşelerinde bulunan gülbezekler de 1722
tarihinde yapılan Hasbekiçi Çeşmesi üzerindeki gülbezeklerle hemen hemen aynı formdadır.
Yukarıda bahsedilen örneklere dayanarak Büyük Çeşme Sokağı Çeşmesi de muhtemelen
XVIII. yüzyılın ilk yarısı içerisinde inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 78-80.

Büyük Çeşme Sokağı Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : KARA İMAM 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Bahçebaşı Mahallesi, Kaban Sokağı
üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmaktadır
Tarihi : 1713 ylında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli çeşmenin yüksekliği 3.90 m, genişliği 3.76
m. olup, eser güneyindeki yapıya bitişik olarak
inşa edilmiştir. Çeşmenin profilli hafif basık
yuvarlak kemeri yanlarda muhtemelen duvar
içerisine gömülü olan sütunların üzerindeki
korint başlıkların üzerine oturmaktadır. Sütun
başlıklarının üzerine demirden gergi çubuğu
konulmuştur. Sütun başlıklarının 0.80 m. yukarısından başlayan kenar silmeleri saçak kısmında da devam etmektedir. Fakat çeşmeyi üç
kenarı boyunca sınırlayan silmelerin üstte orta
kısmı, yanlarda da üst kısımlarından birer parçası kalmıştır. Diğer bölümleri tahrip olmuştur.
0.48 m. derinliğindeki çeşme nişinin yüzeyinin
tamamı -kitabe hariç- mozayikle sıvandığı için
orijinal ayna taşı ile lüle deliklerinin yerlerini
tesbit etmek mümkün olmamıştır. Günümüzde
çeşme nişi içerisindeki duvar üzerinde bir adet
musluk görülmektedir. Çeşme nişinin zemini
de ilk halini kaybetmiştir. Çeşme nişi içerisinde
bulunan 0.80 x 0.63 m. ölçülerindeki altı satırlık kitabe ta’lik yazı ile yazılmıştır
Süslemesi : Orijinal halini kaybeden çeşmede süsleme olarak profilli kemer ile bu kemerin
oturduğu korint başlıklarından bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamının mozayikle sıvanmasından dolayı altında
bulunan malzemenin tespiti mümkün değildir.
Ancak Kayscri’deki diğer çeşmelerde görülen
kesme taş malzemenin, ilk halinde bu çeşmede
de kullanılmış olduğu söylenebilir. Eserin onarım kitabesi mermerdir.
Kitabesi : Çeşmenin üzerinde inşa kitabesi
yoktur. Fakat H. 1287 / M. 1870 yılında Ahmed Paşa tarafından yaptırılan onarım kitabesi
mevcuttur.
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Okunuşu:
Sarf-ı himmet iderek eyledi Ahmed Paşa
Vatan-ı aslî olan Kayseri şehrini ihya
Bildi muhtaç idi âba bu vilâyet halkı
Mâ-i ihsanı ile ânları kıldı irvâ
Çekdi bende yol azıtmışdı bu mâ-i hayran
İtdi emr ile yine râh kadîmin mecra
Ya’ni tâ baştan alub yollarını tecdîd iderek
İtdi bu mâ-i hayâtı bu mahalden icra
Peder ve mâdârinin ruhunu şad itmek içün
Böyle hayratı ânı kıldı muvaffak Mevlâ
Teşnegân söyledi menkût ile Fevzi târîh
Aba kandırdı cihan halkını bâ Ahmed
Paşa158.

Tarihlendirme : Çeşme nişi içerisindeki H.
1287 / M. 1870 tarihli kitabeye göre eser, Ahmed Paşa tarafından onarılmıştır. Eser, üzerindeki onarım kitabesinden de anlaşılacağı üzere
çeşme, kesin olarak bu tarihten daha önceki bir
tarihte inşa edilmiştir. Fakat, inşa kitabesi günümüze ulaşmadığı için çeşmenin inşa tarihi hakkında kesin olarak bir şey söylemek mümkün
değildir. Ancak çeşme kemerinin profilli olarak
yapılması ve bu kemerin yanlarda duvar içerisine gömülü sütunceler ile taşınmış olmasını
Kayseri’de ilk kez Gollü Çeşmesi’nde (1551)
görmekteyiz. Daha sonraki tarihlerde inşa edi
len Mıhlım I (1771), Gevher Nesibe (XVII.
yüzyıl ortalan). Hashek Kümbeti (XVIII. yüzyıl sonları ve XIX yüzyıl başlan) çeşmelerinde
de çeşme kemeri yanlardaki sütunlar üzerine
oturmaktadır. Fakat bu çeşmelerde kemerlerin
oturduğu sütun başlıkları farklı bir karakter arz
eder. Oysa Kara İmam Çeşmesi’nde kemerin
oturduğu sütun başlıkları diğer adı geçen örneklerden farklı olarak korinttir. Anadolu Türk
Mimarisi’nde korint başlıklı sütunların yapılmasına XVII. yüzyılın ilk yarısından itibaren
rastlanmaktadır. Bu sebeplerle Kara İmam
Çeşmesi, büyük bir ihtimalle XVII. yüzyılın
sonlan ile XVIII. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır. Daha sonra da M, 1870 yılında

Ahmed Paşa tarafından onartılmıştır. Yakın tarihlerde de onarım gören çeşmenin cephesinin
tamamı mozayiklc sıvanmıştır. Çeşmenin orijinal su yalağı ve sekileri yerlerinden sökülerek,
bunların yerine çeşme nişi içerisine çok çirkin
bir seki yapılmıştır. Çeşmenin kemerini taşıyan
yanlardaki duvara gömülü sütunların üzerleri de mozayikle sıvanarak kapatılmıştır. Fakat
Çeşmeye bakıldığı ilk anda bu sütunların varlıkları hemen hissedilebilmektedir.
Çeşme, üzerindeki kitabeye göre H. 1129
/ M. 1713 yılında inşa edilmiştir. 1974 yılında çeşme üzerindeki orijinal sekilerin üzerine
mozaik dökülmüştür. Çeşme’de bulunan beton
yalaklarda 1974 yılında yapılan onarımlar sırasında esere ilave edilmiştir.
Kaynakça:
Ahmet Nazif, Kayseri Meşhurları, (Haz.
Meserret Diriöz-Haydar Ali Diriöz), Kayseri, 1987, s. 41
Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri, 1987, s. 140.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 66-69.

Kara İmam Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : GESİ- BAHÇELİ
			
(YUKARI) 		
			
ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi Kasabası, Efkere’de bulunmaktadır. (Bahçeli Mahallesi)
Bugünkü durumu : Genel olarak sağlam
olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Bugün kitabesi yoktur. Ancak yapıda kitabe yeri boştur. Muhtemelen var olan
kitabe sökülmüştür.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve
tek kemerli olarak yapılmış olan çeşme arkadan bir bahçe duvarına yaslanmaktadır. Çeşme
nişini örten sivri kemer yanlarda yekpare taştan ayaklara oturmaktadır. Ayakların başlıkları
basit silmelerle hareketlendirilmiştir. Kemer
ile saçak arasındaki yüzey cepheden biraz çökertilerek yapılmış ve silme kuşaklarıyla çerçevelenmiştir. Çeşme nişindeki taşlardan biri
üzerinde tek lülelik bir delik bulunmaktadır.
Çeşme saçağı küçük konsol dizileriyle süslen-

meye çalışılmıştır. Çeşmenin yalağı tahrip edildiğinden günümüze ulaşamamıştır.
Süslemesi : Eserin saçağındaki konsol dizisi dışında süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Eserde düzgün kesme
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe yoktur.
Tarihlendirme : Eserin kuruluş ve bezeme
bakımından Köprübaşı çeşmesiyle olan benzerliği dikkate alındığında 18.yüzyılın sonlarında
muhtemelen aynı usta tarafından yapılmış olabileceği kabul edilebilir.

Gesi-Bahçeli Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : BAĞPINAR 		
		 ISBIDIN) CAMİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
Mahallesinde caminin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda ancak
kullanılmamaktadır.
Tarihi : 18. yy. ikinci yarısı.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin güneydoğusunda bağımsız olarak yapılan çeşme
tek kemerli ve tek cephelidir. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlarda yekpare taştan yapılmış ayaklara oturmaktadır. Ayakların üzerindeki başlıklar ikisi düz, biri kaval üç sıra silmeyle
hareketlendirilmiştir. Çeşmenin kemer taşları

kırmızı ve griye boyanmıştır. Çeşme kemerinin
köşelikleri üç yandan yüzeyden taşırılmış yarım daire profilli bir silme kuşağıyla çerçevelenmiştir. Çeşme nişinde ayna taşı yoktur. Orijinal lülenin üzerine bir küçük çeşme deliği daha
açılmıştır. Çeşmenin önündeki yalak betondan
olup sonradan yapılmıştır. Çeşmenin özgün yalakları kısmen kırılmış olarak çeşmenin 3-4 m.
güneyindedir.
Süslemesi : Eserde basit silmelerin dışında
süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin H.1149/M.1736
tarihli camiye olan yakınlığı dikkate alınarak
18.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Bağpınar (Isbıdın) Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : MIHLIM I 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :
Yeri : Gürcüler Mahallesi, Bııyurkun Sokağı üzerinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme, halen kullanılmaktadır.
Tarihi : H, 1185 /M. 1771 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımsız olarak yapılan tek kemerli Mıhlım Çeşmesi 3.96
m. yüksekliğinde, 3.48 m. genişliğinde ve 1.58
m. derinliğinde ölçülere sahip dikdörtgen prizmatik bir yapıdır.
Çeşmenin profilli yuvarlak kemeri yanlarda
çeşmeyi sınırlandıran sütunlar üzerine oturmaktadır. Volütlü sütun başlıklarının üzeri gülbezeklerle tezyin edilmiştir. Sütun başlıklarının
hemen üzerine demirden gergi çubuğu konulmuştur. Çeşmenin dikdörtgen alınlığının en üst
bölümü öne doğru çıkıntı yapan bir saçakla nihayetlendirilmişür. Profillendirilmiş bu saçak
yan cephelerde de devam etmektedir.
Çeşme nişinin ortasında yer alan dikdörtgen
formlu ayna taşının merkezinde deliklerin bulunduğu kısım tahrip edilmiştir. Ayna taşının
köşeleri yelpaze motifiyle şekillendirilmiştir.
Ayna taşının 0.88 m. üzerine su taşının bağlandığı elips formlu mermer bir taş yerleştirilmiştir. Bu taşın yüzeyi de bir merkezden çıkan ışın
motifleriyle hareketlendirilmiştir.
Sütun başlıkları hizasında çeşme nişini boydan boya dolaşan 0.08 m. ölçülerindeki tırtırlı
silmeyle çeşme nişi ikiye bölünmüştür. Silmenin üzerine ve çeşme kemerinin merkezine
yerleştirilen yarım daire formlu ve istiridye kabuğu şeklinde düzenlenmiş taşın tam ortasına
çeşmenin 0.23 x 0.39 m. ölçülerindeki kitabesi
yerleştirilmiştir.
Çeşmenin üzerine oturduğu sekiden 0.20 m.
yükseltilmiş olan niş içerisindeki sekinin tam
ortasında çeşmenin küçük yalağı bulunmaktadır.
Süslemesi : Kemer ve saçaktaki profilli silmelerle çeşmenin cephesi hareketlendirilmeye
çalışılmıştır. Çeşme nişi içerisindeki dişli ku576
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şak ve bu kuşağın üzerindeki istiridye kabuğu
biçimli taş, niş içerisindeki süsleme unsurlarıdır. Ayrıca sütun başlığı üzerindeki gülbezekler
de birer tezyini motiftir.

Malzeme ve teknik : Eserin ön cephesinde
kesme taş, arka cephede kaba yonu taş, kitabelerinde ise mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabenin tam ortasında
“Maşâallah sene 1185” (1771) kaydı okunabilmiş, diğer yazılar silindiğinden okunamamıştır.
Okunuşu:
Maşallah sene 1185
İnşa kitabesinin üzerinde 0.45 x 0.35 m. öl
çülerinde H.1296 / M.1878 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır.
Okunuşu;
Bu su değildir zemzemi ayni ile eyledi revan

Lulesiyle eyler nida içsün deyu her susayan
Makbul suyudur şüphesiz it tarihi şerhi beyan
Ciran akıtdı cehd idüb ab-ı hayatı cavidan
Ketebehu Ali er-Rahmi Sene 1296 (M.
1878)
Tarihlendirme :Çeşme nişi içerisinde bulunan inşa kâtibesine göre H, 1185 /M. 1771
yılında inşa edilmiş olup, yine üzerindeki başka
bir kitabeye göre H. 1296 / M. 1878 yılında da
onarılmıştır. Harap durumda olan çeşme 1987
yılında yeniden bir onarım geçirmiştir.

Mıhlım I Çeşmesi, kitabe.

Mıhlım I Çeşmesi, genel görünüş.

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 91-93.
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ESERİN ADI : MATRA SOKAĞI
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Emirağa Mahallesi, Matra Sokağı
üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme, günümüzde
kullanılmaktadır
Tarihi : Çeşmenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Matra Sokağı Çeşmesi büyük bir ihtimalle XVIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
kus köşklü olan çeşme, batı, kuzey ve güney
yöndeki evlere bitişik olarak inşa edilmiştir.
Tam olarak kare bir form oluşturan çeşme, 3.97
yüksekliğinde ve 3.97 m. genişliğindedir. Çeşmenin sivri kemeri, yanlarda, ayaklar üzerindeki profilli baslıklara oturmaktadır. Kemerin
oturduğu başlıklar önde ve içte taştan bir silmeyle hareketlendirilmiştir. Başlıklar üzerinden başlayan profilli kenar silmeleri dikdörtgen
alınlığı tamamen dolaşmaktadır. İki kademeli
saçağın üst kısmı düz bir silme ile nihayetlenmekte olup, bu düz silmenin hemen altında dekoratif bir konsol dizisi dikkati çekmektedir.
Sivri kemerin kilit taşının hemen üzerinde üç
katlı oniki odalı kuş köşkü bulunmaktadır. Kuş
köşkünün tepesinde, izleri görülen minyatür
kubbeler zaman içerisinde tahrip olmuştur. Kuş
köşkünün kuzeyine ve güneyine 0.32 m. çapında birer adet kabura konularak, cephede plastik
bir etkinin oluşması sağlanmıştır. Her iki kabaranın merkezine altı kollu bir yıldız motifi işlenerek etrafı da silme kuşakları ile hareketlendirilmiştir. 0.92 m. derinliğindeki çeşme nişinin
duvarının ortasında, yanlarda hafif taşkın iki
dikdörtgen sütunce ve üstte “C” kıvrımı şeklindeki kemerden oluşan çeşme biçimli bir ayna
taşı yer almaktadır. Sembolik çeşme biçimli
ayna taşının içerisinde bulunan iki delikdcn birisi iptal edilmiş olup, diğerine musluk bağlanmıştır. Dıştaki büyük “C” kıvrımının içerisinde ikinci küçük “C” kıvrımının izlerini güney
yönde görmekteyiz. Devam etmekte olan içteki
“C” kıvrımı buraya sonradan konulduğu anlaşılan onarım kitabesinin altında kalmıştır. Sonradan konulduğunu düşündüğümüz bu kitabe,
bulunduğu alana sığmadığı için dıştaki büyük
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“C” kıvrımının üzeri tıraşlanmıstır. Yine bu kitabenin kıvrılan sol alt köşesinin altında küçük
“C” kıvrım görülmektedir. Kitabenin buraya
sonradan konulduğu anlaşılmaktadır.
Bu kemer kavsi içerisinde bir ve kemerin
üzerinde bir olmak üzere toplam iki mermer kitabe bulunmaktadır. Büyük oranda tahrip olan
üstteki 0.65 x 0.35 m, ölçülerindeki altı satırlık
mermer kitabenin sadece en alt satırında birkaç
kelime okunabilmiştir.
Süslemesi : Kayseri’dcki diğer çeşmelerden
farklı bir süsleme tekniğinin hu çeşmede uygulanmış olması esere zengin bir görünüş kazandırmıştır. Çeşmede süsleme olarak, ayna taşının
düzenlenişi, kuş köşkü ile bunun her iki yanına
simetrik olarak yerleştirilen kabaralar, dikdörtgen alınlığı çevreleyen profilli silme kuşakları
ve saçak kısmının dekoratif konsol dizisiyle
süslenmiş olması, yukarıda da ifade ettiğimiz

gibi esere plastik bir hava katmıştır.
Malzeme ve teknik : Kitabelerinde mermer,
diğer bölümlerinde düzgün kesme taş malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi : Okunuşu:
.....Sultan Ahmcd 153....
Alttaki “C” kıvrımının içerisinde bulunan
0.60 x 0.41 m. ölçülerindcki altı satırlık kitabe
nin sol alt kısmı kırılmıştır. Okunabilen kısımları şöyledir.
Okunuşu:
Çerk- i isyanı Hacı Kâmîl Efendi yıkadı Sen
de gel teşne- dil ruhundaki evsâfı yu Çok zamanlardır harâb olmuş idi .........
Yabdıran zata .........hayr .................
Yun yıkan âbdesd ..........................
Üçyüzotuz bende ...........................
Tarihlendirme : Çeşmenin orijinal su yalağı ve sekileri günümüze ulaşamamıştır. Bugün
çeşme nişi içerisinde bulunan beton su yalağı
ile sekiler yakın bir tarihte yapılan onarım esnasında esere ilave edilmiştir.
Çeşme nişi içerisinde yer alan her iki kitabenin de bu çeşmeye ait olup olmadıkları hakkında kesin olarak bir şey söylemek mümkün
değildir. Çünkü her iki kitabe de bugün bulundukları yerlere sonradan monte edilmişlerdir.
Bahsi geçen kitabeler bu çeşmeye ait olabilecekleri gibi, başka bir yapıya da ait olabilirler.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı çeşmeyi
tarihlendirmenin iki yolu vardır. Birincisi üzerinde bulunan kitabeye dayanarak, ikincisi ise
çeşmenin taşıdığı bütün mimari özellikler dikkate alınarak, stil kritik yoluyla yapılabilir.
1- “C” kıvrımının üzerinde bulunan ve
muhtemelen inşa kitabesi olabileceğini düşündüğümüz bu kitabenin büyük bir kısmı tahrip
olmuştur. Altı satırlık kitabenin sadece son satırındaki “Sultan Ahmed 153” kelimeleri okunabilmektcdir. Burada okunan “153” rakamları
......1153 olmalıdır. H. 1153 tarihi de M. 1740
tarihine tekabül etmektedir.
2- Matra Sokağı Çeşmesi’nin ayna taşının
düzenlenişi Gevher Nesibe Çeşmesi ile (XVII.
yüzyıl) çok büyük bir benzerlik arzetmektedir.
Yine bu çeşmenin kemeri üzerindeki kuş köşkünün mimari kuruluşu ile At pazarı Sokağı
Çeşmesi’nin (XIX. yü/yılın ilk yarısı) kuş köş-

künün düzenlenişi hemen hemen aynıdır. Matra
Sokağı Çeşmesi’nin saçak kısmındaki dekoratif konsol dizisi ile Hacı Mehmet Çeşmesi’nin
(1807) konsol dizisi aynı özellikleri taşımaktadır. Yine Kayseri ve çevresinde XVIII. yüzyıla
kadar yapılmış olan çeşmelerin büyük çoğunluğu sivri kemerlidir. Bahsi geçen örneklerden de
anlaşılacağı üzere Matra Sokağı Çeşmesi büyük bir ihtimalle XVIII. yüzyılın ilk yarısında
inşa edilmiş olmalıdır.
Kanaatimiz, eser üzerinde bulunan ve tartışma konusu olan kitabenin inşa kitabesi olabileceği yönündedir. Çünkü hem kitabe üzerindeki
“153” (1740) tarihi hem de stil kritik yoluyla
yapılan tarihlendirme bu çeşmenin XVIII. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olabileceği yönündedir. Kitabe üzerindeki H. 1153 / M. 1740
tarihi de XVIII. yüzyılın ilk yarışma tekabül
etmektedir. Lâle Dcvri’nde başta bulunan ve
1730 yılında ölen Sultan III. Ahmcd adına bu
çeşme muhtemelen ölümünden 10 yıl sonra
yaptırılmış olmalıdır. İnşa kitabesinin altında
bulunan ve sol alt köşesi kısmen tahrip olan
kitabe metninden de anlaşılacağı üzere harap
olmuş bir çeşmenin tamir kitabcsidir. H. 1335
/M. 1916 tarihli bu kitabe bulunduğu yer nedeni ile tartışma konusu olmuştur. Muhtemelen
1916 yılında Matra Sokağı Çcşmcsi’ndc yapılan onarımlardan sonra bu onarımı belgelemek
için bugün bulunduğu “C” kıvrımının içerisine
zorlanarak konulmuştur. 1916 yılında onarılan
çeşme daha sonraki tarihlerde de elden geçirilmiştir. En son yapılan onarımlar esnasında çeşme nişi içerisinde bulunan sekiler ile su yalağı
yerlerinden sökülerek bunların yerlerine betondan yalak ve sekiler yapılmıştır. Yine yapılan
son onarımlar sırasında ayna taşının alt kısmı
ile kemerin oturduğu yanlardaki duvarların ön
kısımları betonla sıvanmıştır.
Kaynakça:
Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri, 1987, s. 42.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri,
2000, s. 83-86.
Muhammet Karakaş, XVIII. Yüzyılın
İkinci Yarısında Kayseri (1750-1775).
(E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Basılımamış
Doktora Tezi), Kayseri, 1997, s. 86.
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Matra Sokağı Çeşmesi, genel görünüş.

Matra Sokağı Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : KABASAKAL 		
		 MÜFTÜ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Mustafa Necip Mahallesindeki Müftü
Camii’nin avlusunun kuzeyine inşa edilmiştir.
Bugünkü durumu : Çeşme halen kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 1129 / M. 1714 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımsız olarak yapılan eser, iç içe iki kemerlidir. Yatay dikdörtgen prizmatik form arz eden çeşmenin çevre kotunun zaman içerisinde yükselmesinden
dolayı zemin kısmı toprağa gömülü vaziyettedir. Çeşmenin yüksekliği 3.57 m., genişliğinde
5. 06 m. ve derinliği de 1.64 m. dir. Çeşmenin
dıştaki hafif basık sivri kemeri yanlarda yekpare taş ayaklar üzerine oturmaktadır. Güneydeki
ayağın önü caminin avlu duvarının örülmesi
ile kısmen kapanmıştır. Kuzeydeki ayağın önü
ise açıktır. Kemerin üzengi noktasının dış yanından başlayan kenar silmeleri saçak kısmını
da dolaşmaktadır. Dıştaki kemerin kilit taşı saçak kısmından yukarı doğru taşıntı yapmaktadır. Kilit taşının tam ortasına kabartma olarak
altıgen formlu yıldız motifi işlenmiştir. 0.40
m. derinliğindeki dış kemer nişinin gerisindeki 0.23 m. derinliğindeki ikinci nişin üzeri de
sivri kemerli örtülmüştür. İçteki sivri kemerin
üzengisi zemine kadar inmektedir. Çeşme nişinin içerisine, simetrik olarak birer adet seki konulmuştur. Çeşmenin ayrı bir ayna taşı mevcut
değildir. Duvar üzerine açılan deliğin ucuna bir
adet musluk bağlanmıştır. Bu musluğun hemen
üzerinde 1.78 x 0.56 m. ölçülerindeki inşa kitabesi yer almaktadır.
Süslemesi : Eserde süsleme unsurları olarak, profilli kenar ve saçak silmeleriyle dıştaki
sivri kemerin kilit taşının üzerindeki altı kollu
yıldızdan bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik: Eserin kitabelerinde
mermer, diğer bölümlerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Nişi içerisinde bulunan kitabeye göre çeşme H, 1129 / M. 1714 yılında inşa
edilmiştir. Dört satır ve sekiz mısradan oluşan

(Mustafa Denktaş’tan)

kitabe ta’lik hatla yazılmıştır
Okunuşu:
Hazret-i müftü efendi’nin ola ömrü tavîl
Bundan özge olmasın yine hayr-ı bi adîl
Hakk makbul ide bu hayretli malını
Huda ...................................
Bir damladır güya Kevser’den olmuş
münba’s
Şöyle itmiş hoş- güvâr şarâb-ı feyz-i celil
Feyz-i rabbaniyle Hâkk’dan biri geldi dedi
Târîhin maun cerâ aynen tüsemmâ selsebil
Sene 1129 (M. 1714).
Sekiz mısradan oluşan inşa kitabesinin ortasına, sonradan yazıldığı belli olan başka bir
beyit daha yazılmıştır. Bu beyitin sağında, H.
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1330, solunda ise 1328 tarihleri vardır. İki tarihten biri hicri diğeri de rûmidir.
Okunuşu:
Bismi’l-lâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Târîh-i tâ’mîri sânî çeşme geldi tahûrâ
Etev sakâhüm rabbihim şerâben tahûrâ.
İnşa kitabesinin hemen yukarısında 0.35 x
0.20 m. ölçülerindeki tamir kitabesi yer alır
Beş satırdan oluşan kitabe Celi Ta’lik yazıy
la yazılmıştır.
Okunuşu:
El- Hac Halîl Ağa
Oldu ihyasına sebeb
Müftü Çeşmesi târihine
Ahâlîler himmetiyle revân
Sene 1301 (1886).
Tarihlendirme : Nişi içerisinde bulunan kitabeye göre çeşme H. 1129 / M. 1714 yılında
inşa edilmiştir. Daha sonra eser, H. 1301 / M.
1886 ve H. 1330 / M. 1915 yıllarında da onarılmıştır. Çeşmenin H. 1308- M. 1890 tarihinde
de onarıldığını H. 1318- M. 1900 tarihli Ankara
Vilayeti Salname Defterindeki bilgilerden öğrenmekteyiz.
1714 tarihinde inşa edilen çeşme, yine üze-

Kabasakal Müftü Çeşmesi, genel görünüş.
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rindeki kitabelerden anlaşıldığına göre iki
defa onarılmıştır. Bu kitabelerden birincisi,
H. 1301 / M 1886, diğeri ise H. 1330 M. 1915
tarihlidir. Kitabeleri bulunan bu tamiratlardan
başka çeşme 1890 tarihinde de onarılmıştır.
Cumhuriyet döneminde birkaç defa onarılan
çeşmeye, betondan sekiler ve yalak ile çeşme
önündeki podyum ilave edilmiştir. H.I3191322/M.1901-1904 tarihli 279 numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili Defterindeki 113 numaralı
belgede, Müfti Mescidi ve bitişiğindeki çeşmenin mütevellisi olmadığı için buraya mütevelli
atanmasına dair bilgiler bulunmaktadır163.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 71-74.
Uygur Kocabaşoğlu- Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Osmanlı ve Cumhuriyet
Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri, Kayseri, 1998, s. 139.
Rukiye Yürüker Akşit, 279 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1319-1322-M.19011904) Transkripsiyon ve Değerlendirmesi,
(E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1999, s.255.

Kabasakal Müftü Çeşmesi, kitabe.

Kabasakal Müftü Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : HASBEKİTÇİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Hacı Saki Mahallesi, İnönü Caddesi
üzerinde bulunan, Hasbekiçi Camisinin avlusunun batı duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 1135 / M. 1722
Plan ve mimari özellikleri : Yol kotunun
yükselmesinden dolayı 0.40 m. toprağa gömülü olan çeşme, 2.65 m. yüksekliğinde, 2.55 m.
genişliğinde, 1.13m. derinliğindedir. Çeşme,
cephe kompozisyonu bakımından Kayseri’de
tek örnektir. Niş derinliği, 0.75 m. dir. Nişin
üzerini örten atkı taşı, yanlarda kesme taştan
örülmüş ayaklara oturmaktadır. Antik karakter
arz eden atkı taşının üzeri ön ve yan cephelerde
profilli silme kuşakları ile hareketlendirilmiştir.
Bu atkı taşının üzeri dairevi alınlıkla nihayetlendirilerek, üzerine yakın tarihte köşk minare
konulmuştur. Yandaki duvarların ön cephelerinin üst kısmı ile iç kısımlarının yine üst bölümüne, kabartma olarak birer adet gülbezek yerleştirilmiştir. Çeşme nişi içerisinde bulunan tek
delikli ayna taşının etrafı basit bir silme kuşağı
ile hareketlendirilmiştir. Günümüzde kullanılmayan ayna taşının altında da basit bir su yalağı dikkati çekmektedir.
Çeşme nişi içerisinde 1.06x76 m. ölçülerinde kitabesi bulunmaktadır. Bunun üzerinde
113x0.27 m. ölçülerinde tek satırlık ikinci kitabesi bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak lento
üzerindeki profilli silmeler ile duvarların üst
kısmı ve çeşme nişinin yan duvarlarının üst
kısmındaki gülbezekler dikkati çeker. İnşa kitabesinin üst kısmında rumi süslemeler bulunmaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin kitabeleri
mermer, diğer bölümlerinin tamamında düzgün
kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içerisinde 1.06x76
m. ölçülerinde kitabesi bulunmaktadır. Bunun
üzerinde 113x0.27 m. ölçülerinde tek satırlık
ikinci kitabesi bulunmaktadır.
Ta’lik hatla yazılmış inşa kitabesinde;
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Habbeza nu çeşme-i ab-ı hayat		
Menba-ı Cennet zi havz-ı selsebil
Kevsere teşbih ederdim lezzetin		
Cuy-i bar-ı himmetinden bu sebil
Sur emini hem emini matbah ol		
Zül himem emin-i kerem Hacı Halil
Oldu istihkak-ı zatıyla bekam		
İtdi Mevlarif’at ü kadrin Celil
Devr-i Sultan Ahmedi’de eyledi		
Hizmet-i devlette çok sa’y-ı cemil
Daimi hayrata sa’i olmağın			
Yaptı bu ayn_ı cedidi bi adil

Teşneler sir-ab-ı lutfi oldular		
Olmuş iken suları gayet galil
Yine Hubbü’l vatan oldu ayan		
Kayseri olmağla ol zat-ı Celil
Maskat-ı re’s-i dir-i Huccaca		
Olduğun iş’ar ider nam-ı Halil
Cümle oniki biraderden Hüda		
Yusuf is’a eylemiş anı Celil
Maksadı içün budur hayratdan		
Bu şanla yad ola vakt-ı rahil
Kevser-i peygamberi nuş eyleye		
Ola Cennet’de delili Cebrail
Teşnegane dedi tarih-i refik		
Aynı zemzemden içen ab-ı Halil

Sene 1135 (M.1722)
Yazılıdır.
İnşa kitabesi üzerindeki Nesih Ta’lik yazı ile
yazılmış ikinci (onarım) kitabede;
Mutasarrıf Ahmed Efendi’nin himmetiyle
tahrir edilmiştir. 1331 (1912) yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabelerine göre çeşme
H. 1135 / M. 1722 yılında inşa edilmiş, 1912
yılında tamir edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
s.75-78.

Hasbekitçi Çeşmesi, genel görünüş.

Hasbekitçi Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : AKÇAKAYA 		
		 KÖYÜ AŞAĞI 		
		 CAMİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya
Köyü, Şeyh Hamit Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1153/M.1740-1741
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, Aşağı
Mahalle Camiine inen Şeyh Hamit Sokağı üzerindedir. Çeşme doğudan batıya eğimli bir arazinin batı yüzüne yapılmış olup arkasında mahzeni yer almaktadır. Tek cepheli ve tek kemerli
olarak yapılmıştır. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlarda çeşme duvarına oturur. Sivri kemerin kilit taşında bir rozet kabartması dikkati
çeker. Çeşmenin ayna taşı yoktur. Niş içindeki
taşlardan birinde üç lüle deliği görülmektedir.
Çeşmenin sivri kemeri üzerinde kitabesi bulun-

Akçakaya Köyü Aşağı Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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maktadır. Çeşme duvarının güneyinde iki oluk
yer almaktadır. Muhtemelen bu oluklar mahzen dolduğunda suyun dışarı boşalmasını sağlamaktadır. Saçakta on dört küçük konsol dizisi
dikkati çeker. Çeşme önünde siyah bazalttan
yapılmış yalak yer almaktadır.
Süslemesi : Kemer kilit taşındaki rozet kabartması dışında saçaktaki konsol dizisi yapıda
görülen bezemelerdir.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının iki satır olarak düzenlenen kitabesi vardır.
Tarihlendirme : Çeşmenin kitabesinin ilk
satırının üstünde tarih ibaresi olarak Arap rakamlarıyla 153 yazılıdır. Bu ibare, hicri yıl
olarak 1530’lu bir tarihe referans veremeyeceğinden eserin hicri 1153 yılında inşa edilmiş
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çeşme
1740-1741 yıllarında inşa edilmiştir.

Akçakaya Köyü Aşağı Cami Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : DEVECİ 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Çeşme, Deliktaş Mahallesi, Hamam
Sokağı, numara 8’ deki Deveci Hamamı’nın
yaklaşık 4 m. kuzeyinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Halen kullanılan çeşme, kuzey ve batı yöndeki binalara bitişiktir.
Tarihi : H. l 148 / M. 1735 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli çeşmenin yüksekliği 3.65 m., genişliği 3.34
m. ve derinliği de 2.74 m. dir. 1.15 m. derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten hafif basık
profilli yuvarlak kemer, yanlarda kesme taştan
örülmüş ayaklar üzerindeki profilli başlıklara
oturmaktadır. Bu başlıklar üzerindeki profilli
silme kuşağı, çeşme nişini aynı kotta dolaşmaktadır. Profilli başlıkların üzerinden başlayan kenar silmeleri saçak kısmında da devam etmektedir. Saçak kısmının hemen altında bulunan ve
cepheden öne doğru çıkıntı yapan üçgen kesitli
bir silme kuşağı da dikkat çekicidir. Çeşmenin
nişinin duvarında bulunan iki delikli ayna taşı
iptal edilerek, bunun hemen üzerine bağlanan
tek musluktan günümüzde su akmaktadır. Ayna
taşının her iki yanına simetrik olarak yerleştirilen sekiler orijinaldir. Çeşme nişinin duvarının
üst kısmında bulunması gereken inşa kitabesi
sökülerek yeri aynı ölçüdeki başka bir taşla
doldurulmuştur. Çeşmenin tamamı pembeye
yakın bir renkle badana edilmiştir.
Süslemesi : Sade olan çeşmede, süsleme
olarak, kemer, kenar ve saçak kısmı ile başlıklar üzerindeki silmelerden söz edilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşme tamamen kesme taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmeyi tarihlendirecek
hiç bir kitabe, ya da yazılı belge günümüze ulaşamamıştır. Eserin tamamı düzgün kesme taş
malzeme ile inşa edilmiştir.
Çeşmenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir.
Ancak eserin güneyinde bulunan ve aynı adla
anılan hamam, vakfiyesine göre, H. l 148 / M.
1735 yılında inşa edilmiştir. Bu hamamın en
önemli özelliklerinden birisi de, yapıldığı dönemdeki su kaynağından temin edilen suyun
günümüzde de kullanılıyor olmasıdır.
Bu çeşme de halen bu su kaynağından gelen su ile beslenmektedir. Elimizdeki vakfiyeye
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göre hamam 1735 yılında inşa edilmiştir. Kanaatimize göre çeşme de aynı su kaynağından
beslendiği için ya hamamla birlikle, ya da hamamdan hemen sonra inşa edilmiş olmalıdır.
Ayrıca Kayseri’deki çeşmelerin yuvarlak kemerli olarak yapılmalarına da XVIII. yüzyılın
başlarından itibaren rastlanmaktadır.
Bu bilgiler ışığında muhtemelen Deveci
Çeşmesi’nin 1735 tarihinden hemen sonra inşa
edilmiş olabileceği ileri sürülebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 80-81.

Deveci Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI :		ÇİFTEÖNÜ
			ÇEŞMESİ

		

İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Mustafa Necip Mahallesi, Çifteönü
Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmamaktadır.
Tarihi : Üzerindeki kitabelere göre eser
H.1168 / M. 1753 yılında inşa edilmiş olup, H.
1293 / M. 1876 yılında da onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri: Çifteönü Çeşmesi planı bakımından Kayseri’deki diğer çeşmelerden farklılık göstermektedir. Yanyana iki
kemerli olarak yapılan çeşmenin üzeri beşik tonozla örtülü olup, yüksekliği 5.12 m., genişliği
5.50 m. ve derinliği 3.00 m. dir. Bir seki üzerine inşa edilen çeşmenin üzerini örten beşik
tonoz, ön cephede bağımsız üç, arka cephede
duvara gömülü üç adet olmak üzere toplam altı
ayağın üzerine oturmaktadır. Çeşmenin üst örtüsü doğu- batı doğrultuda atılan beşik tonozla
örtülmüştür. Ön cephedeki yuvarlak kemerler,
köşeleri pahlanmış ayakların üz erindeki profilli başlıklara oturmaktadır. Başlıkların hemen
üzerine demirden gergi çubukları atılmıştır.
Çeşmenin batı cephesiyle ön cephesinde bulunan ayakların araları iki sıra taşla yükseltilerek
siperlik oluşturulmuştur. Ön cephedeki her iki
kemerin kilit taşları cepheden öne doğru çıkıntı yapmaktadır. Kemer kilit taşlarının 0.35 m.
yukarısından başlayan ve cepheden öne doğru taşıntı yapan düz silme kuşağı doğu ve batı
cepheleri de dolaşmaktadır.
Çeşmenin doğu ve batı cepheleri de yuvarlak kemerlerle geçilmiştir. Çeşmenin lülelerinin bulunduğu kuzey yöndeki sağır duvarın
ortasındaki ayak sade, yanlardaki ayakların ise
ön cephedeki ayaklarda olduğu gibi köşeleri
pahlıdır. Çeşmenin sade olarak düzenlenmiş
iki adet ayna taşı vardır. Bu ayna taşlarının ortasında yer alan lüle delikleri ü/erinde musluk
yoktur. Çeşmenin inşa kitabesi sağır duvarın
doğusunda yer almaktadır. Antrolak motifleriyle sınırlandırılan 0.55 x 0.56 ölçülerindeki dört
satır kitabe celi sülüs yazıyla yazılmıştır.
Kayseri’dcki hiçbir çeşmede görmediğimiz
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altı adet orijinal su yalağını bu çeşmenin batı
yönünde görmekteyiz. Yekpare bazalt taşların
oyulmasıyla yapılan su yalaklarının bazıları
toprağa gömülmüş vaziyettedir.
Süslemesi : Çifteönü Çeşmesi’nde, pahlanmıs. ayaklar, profilli başlıklar ve kitabelerdeki
stilize çiçek ve antrolak motifleri dışında süsleme unsurlarına rastlanmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşmede malzeme
olarak düzgün kesme taş, kitabelerde mermer
kullanılmıştır.
Kitabesi: Okunuşu:
Oldu sebeb-i hayâtına Muhammed ile
Mustafâ
Görmesinler dâr-ı hasretde azâb ile cefâ
Menba’-ı âb-ı hayâta sa’y ide mü’min-i esnafı

İçerler Kevser Serabın yok asla buna ihfâ
Âb-ı rahmet ile ğasl et onların eznâbını
Tâ bulalar Cennct-i A’la’da zevk ile safa
Bin yüz altmış sekizinde bi’avni’I-lâh oldu
carî
Şcfî’ ola bu vecihle car yazı ile Mustafâ.
Sağır duvarın batısında bulunan onarım kitabesi 0.77 x 0.77 ölçülerinde olup celi ta’lik
yazıyla yazılmıştır. Bu kitabenin köşeleri stilize çiçek motifleriyle tezyin edilmiştir.
Okunuşu:
Hüve’l- Hallâku’I- baki. (Kalıcı olan
Allah’tır).
Sâhibü’l- hayrat Hacı Seyyid Mehmed
Ağa’nın
Hayrını makbul buyursun ol Hüdây-1
Müste’ân
İşte bak bu çeşme-i dil- cûy-ı inşâ eyledi
Nezd-i atşânda becâdır dense hayrat ü hisan
Hayr-ı a’zam su akıtmaktır buyurdu ol resul
İtmeye sa’yin bile kim Hazret-i Rabb-i
Mennân
Nûş idüb mahşerde havz-ı pâki-i Kevser’den
o zât
Lu t f-i Yezdan ile olsun dâhili-i dâr-ı cinân
Lafzla yaz Fevzi târihin ki herkes anlasın

Binikiyüzdoksanüç de akdı bu âb-ı revân .
Sene H. 1293/M. 1876
Tarihlendirme : Üzerindeki kitabelere
göre eser H.l 168 / M. 1753 yılında inşa edilmiş
olup, H. 1293 / M. 1876 yılında da onarılmıştır.
Bu çeşmenin H. 1293- M. 1876 tarihinde onarıldığını kitabesinin dışında Ankara Vilayeti
Salnamesi Defterindeki bilgilerden öğrenmekteyiz.
1753 yılında inşa edilen eser 1876 yılında
onarılmıştır. Çevre sakinlerinin anlattıklarına
göre çeşme Cumhuriyetin ilk yıllarında harap
durumdaymış. 1930- 35 yıllarında elden geçirilen çeşme 1970 yılında da onarılmıştır.
Kaynakça:
Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri, 1987, s. 36.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 87-89.
Uygur Kocabaşoğlu- Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Osmanlı ve Cumhuriyet
Döneminin Eski Harfli Yıllıklarında Kayseri, Kayseri, 1998, s. 139.

Çifteönü Çeşmesi, genel görünüş.
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Çifteönü Çeşmesi, kitabe.

Çifteönü Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : GESİ- 			
		 KÖPRÜBAŞI 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi Kasabası, Köprübaşı Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılır
durumdadır.
Tarihi : H.1209/M.1794 yılında yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
bağımsız olarak inşa ettirilmiş olan çeşme, 3.60
m. yüksekliğe, 3.75 m.genişliğe ve 1.15m. derinliğe sahiptir. Çeşme nişini örten sivri kemer,
yanlarda yekpare ayaklar üzerine oturmaktadır.
Başlıkların üzerinde başlayan silmeler saçakta
da devam eder. Çeşme kemeri altında kitabesi
bulunmaktadır. Çeşme on yıl önceki fotoğraflarda yukarıda anlattığımız şekilde bir görüntüye sahipken bugün beton taşlarla kaplanmıştır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir bezeme
öğesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Orijinalinde düzgün
kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Üç satır halinde celi sülüs olarak
yazılan kitabeden çeşmenin H.1209/M.1794
yılında Halil Ağa tarafından inşa ettirildiği öğrenilmiştir.
Tarihlendirme : 1794 yılında inşa ettirilmiş
olan çeşmenin değişik zamanlarda onarımlar
geçirdiği anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
s.96.

(Mustafa Denktaş’tan)
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Gesi Köprübaşı Çeşmesi, genel görünüş.

Gesi Köprübaşı Çeşmesi, kitabe.

594

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : SUBAŞI			
		 MAHALLESİ 		
		 MEYDAN 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı
Mahallesinin meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1197/M.1782 yılında inşa edilmiş, H.1274/M.1857 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
ve tek cepheli olarak inşa edilen çeşme, 3.20
m. yükseklikte, 4.57 m. genişlikte ve 1.10 m.
derinliktedir. Yatay dikdörtgen prizmatik bir
görünüme sahiptir. Çeşme nişini örten sivri
kemerin oturduğu ayaklar zeminin dolmasından dolayı toprak altında kalmıştır. Başlıkların üzerinden başlayan profilli kenar silmeleri,
saçakta da devam ettirilmiştir. Çeşmenin ayna
taşı yoktur. Niş içerisindeki taşlardan birine
tek çeşme bağlanmıştır. Çeşme altındaki beton
yalak sonradan yapılmıştır. Sivri kemerin kilit
taşı altındaki dikdörtgen boyutlu dört satırlık
mermer kitabe üzerinde çeşmenin inşa tarihi
olarak H.1197/M.1782, bani olarak Hacı Osman Ağa’nın ismi kayıtlıdır. Sivri kemerin kilit
taşı üzerinde ise altı satırlık iki mısra halinde
yazılmış dikdörtgen boyutlu mermer kitabede
de, yapının H.1274/M.1857 yılında da Hacı
İbrahim Ağa tarafından tamir ettirilmiş olduğu
okunmaktadır.
1970 yıllarda duvar ekseninden kaymaya
başlayan çeşmenin arkasına 0.60 m.lik bir payanda duvarı eklenmiştir. Çeşmenin saçağının
üzerinde yağmur ve kar sularının rahat akması
için yapılan harpuşta da onarımlar sırasında eklenmiştir.

(Mustafa Denktaş’tan)

Süslemesi : Saçak ve kenarları süsleyen silmeler dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Kitabelerinde mermer, kemer ve duvar örgüsünde düzgün kesme
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Biri inşa, diğeri onarım iki kitabesi vardır.
Tarihlendirme : 1782 yılında inşa edilen
çeşmenin 1857 yılında onarılmış olduğu kitabesinden anlaşılmaktadır. Ancak onarımın nerelerde olduğu bilinmemektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.93-95.
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Subaşı Mahallesi Meydan Çeşmesi, genel görünüş.

Subaşı Mahallesi Meydan Çeşmesi, kitabe.
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Subaşı Mahallesi Meydan Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : SUBAŞI 			
MAHALLESİ 		
MİMAR MEHMET
AĞA ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme bugün kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1131/M.1718 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
ve tek cepheli olarak inşa edilmiş olan yapının
genişliği 2.95 m., yüksekliği 2.30 m., derinliği
0.85 m.dir. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer
günümüzde zemin kotunun altında kalmış olan
ayaklara oturmaktaydı. Çeşmenin büyük bölümü toprağa gömülü olduğu için orijinal ayna
taşı, yalağı ve sekileri hakkında bilgi edinilememektedir. Çeşme nişinin büyük bölümü mozayikle sıvanmıştır. Sıvalı bölüme bağlanmış
iki adet lüle bulunmaktadır. Çeşmenin yuvarlak
kemeri üzerindeki mermer kitabe iki satır olarak düzenlenmiştir. Kitabede çeşmenin 1718
yılında mimar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmektedir.
Süslemesi : Eserde süsleme bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş malzeme, kitabesinde mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi 1718 tarihlidir.
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Tarihlendirme : Eser kitabesine göre 1718
yılında yaptırılmıştır.
Kaynakça
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler Hamamlar), Kayseri
2005, s.74-75.

Subaşı Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Çeşmesi, genel görünüş.

Subaşı Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : BAĞPINAR 		
		 (ISBIDIN) AŞAĞI
		 ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1197/M.1784-85 yılında yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Bir bahçe
duvarının güneyine inşa edilen çeşme tek kemerli ve tek cephelidir. Çeşmenin nişini örten
sivri kemer yanlarda yekpare taştan yapılmış
ayaklara oturmaktadır. Ayakların üzerinde basit silmeli düz tablalar bulunmaktadır. Çeşme
nişi içinde ayna taşı yoktur. Nişin üst kısmında

Bağpınar (Isbıdın) Aşağı Çeşme, genel görünüş.

600

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

mermer malzeme üzerine üç satır olarak düzenlenen kitabesi yer almaktadır. Çeşme nişinin alt
kısmında bir lüle, doğu tarafında ise basamak
şeklinde sonradan yapılmış bir seki bulunmaktadır. Çeşmenin önündeki betondan yalaklar da
yakın bir tarihte yapılmıştır. Çeşme duvarından
dışa taşırılmış olan saçak düz bir silmeye sahiptir. Saçak üzerinde yağmur ve kar sularının
rahat akmasını sağlayan harpuşta bulunur.
Süslemesi : Çeşmede kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içinde kitabesi bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Kitabesinden yapının
H.1197/M.1784-85 yılında Fevzi Efendi adlı
biri tarafından inşa ettirildiği öğrenilmektedir.

Bağpınar (Isbıdın) Aşağı Çeşme, kitabe.
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ESERİN ADI : BÜYÜK 			
BÜRÜNGÜZ		
		
YAZICI ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabası, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve günümüzde
kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1169/M.1754 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme plân
olarak kuzey yöndeki bağımsız iki paye ile güney yöndeki duvar payeleri üzerine atılan kemerlerle birbirine bağlanmış ve üzeri kubbe ile
örtülmüştür. Yüksekliği 7.35 m., genişliği 6.35
m. derinliği ise 6.35 m. olan eser günümüzde
de kullanılmaktadır. Eserin doğu, batı ve kuzey
yöndeki sivri kemerleri, kuzeydeki iki ayağa,
güneydekiler ise duvar üzerinde profillendirilen başlıklara oturmaktadır. Üç yöndeki kemerlerin kilit taşları üzerine gülbezek motifleri
işlenmiştir. Çeşmenin üzerini örten ve pandantifle geçilen kubbenin tepesine hilal biçimli bir
alem yerleştirilmiştir. Saçak kısmı üç yönde bir
sıra silmeyle hareketlendirilmiştir.
Çeşme nişinin ve ayna taşının bulunduğu
kısım mihrap şeklinde düzenlenmiştir. Çeşme
lülesinin bulunduğu duvarın yüzeyi, duvardan
taşıntı yapan yarım iki sütunceyle sınırlandırılmıştır. Bu sütunceler üzerine de yuvarlak formlu kemercik oturmaktadır. Lülelerin yerleştirildiği taş bilezikler dairevi formlu olup, yüzeyleri
bitkisel motiflerle süslenmiştir. Lülelerde akan
suyun biriktiği altı bölmeli beton su yalağı orijinal olmayıp, ön cepheden dışarı doğru taşıntı
yapmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede profilli silmeler, kemer kilit taşındaki gülbezekler, kubbe tepesindeki hilal biçimli alem, lüle bileziğindeki
bitkisel bezemeler süsleme olarak göze batan
unsurlardır.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi büyük oranda
tahrip olmuştur. Ancak kitabenin alt satırında
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görülen H.1169/M.1754 yılı büyük ihtimalle
çeşmenin inşa tarihi olmalıdır.
Tarihlendirme : Eser 1754 yılında yaptırılmıştır.
Kaynakça
Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Türk Anıtları”, Vakıflar Dergisi, S.27, (1998), s.161-190.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.69-70.

Büyük Bürüngüz Yazıcı Çeşmesi, genel görünüş.

Büyük Bürüngüz Yazıcı Çeşmesi’nden detay.
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ESERİN ADI : MIHLIM II 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Cürcürler Mahallesi, Fevzioğlu Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımsız olarak iç içe iki kemerli yapılan çeşmenin, yüksekliği 4.41 m., genişliği 3.55 m., derinliği de 2.13
m. dir. Çeşmenin dıştaki hafif basık sivri kemeri, yanlarda yekpare bazalt taşından yapılmış
ayaklar üzerindeki profilli başlıklara oturmaktadır. Bu başlıkların hemen üzerinden başlayan
profilli kenar silmeleri, saçak kısmında da devam eder. Kemerin kilit taşının bir derz üstünde
çeşmenin kuş köşkü yer alır. Günümüze orijinal
haliyle ulaşamayan kuş köşkü iki katlıdır. Kuş
köşkü ile aynı hizada olan kabaralar çeşmenin
dikdörtgen alınlığının köşelerine yerleştirilmiştir. Çarkıfelek şeklinde dilimlendirilen sivri
uçlu kabaralar taştır. Çeşmenin üstü, yağmur ve
kar sularının daha kolay akabilmesi için güneyden kuzeye doğru meyilli olarak yapılmıştır.
Çeşmenin içteki sivri kemeri yanlarda duvarlara oturmaktadır. Dıştaki hafif basık sivri
kemer ile içteki sivri kemerin üzengileri aynı
hizadadır. Çeşmenin ayna taşı sade olup üzerinde tek delik bulunmaktadır. Çeşme nişi içerisinde 0.24 m. yüksekliğindeki sekiler ile küçük
su yalağı yakın bir tarihte yapılan onarımlar
esnasında yenilenmiştir. Çeşmenin önünde de
büyükçe bir podyum bulunmaktadır. Çeşmenin
arka yüzündeki 0.45 m. enindeki açıklıkla su
hazinesi kontrol edilmektedir.
Süslemesi : Eserde süsleme olarak, dikdörtgen alınlığın köşelerine yerleştirilen kabaralar,
kuş köşkü, kenar ve saçak silmelerinden söz
edilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön ve yan
cephelerinde düzgün kesme taş, arka cephede
moloz taş malzeme kullanıldığı görülür. Çeşmede ayrıca bol miktarda mermer devşirme
malzeme kullanılmıştır. Daha çok üzerinde
âyetler yazılı olan bu devşirme malzemeler,
eserin arka ve yan yüzlerindedir.
Kitabesi : Eserin inşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin kesin yapılış
tarihi bilinmemekledir. Fakat, Kayseri’de bu604
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lunan iç içe iki kemerli ,kuş köşklü, dikdörtgen alınlığın köşelerinde kabaraları olan çeşme
sayısı ikidir.Bunlar: Hacı Mehmed (1807) ve
Alpazarı Sokağı (XIX. yüzyılın başı) çeşmeleridir. Yukarıda bahsedilen örneklerle benzerlik
gösteren Mıhlım II Çeşmesi, muhtemelen XIX.
yüzyılın baslarında inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.104.

Mıhlım II Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ERKİLET HASAN
BEY ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Sadrazam Mehmet Paşa Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
eser günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur. Muhtemelen
19.yüzyılın sonlarında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Erkilet Kasabası Yukarı Mahallede bir evin avlu duvarının
sokağa bakan cephesine inşa edilen eser, tek
cepheli ve tek kemerli olarak düzenlenmiştir.
Çeşme kemeri yekpare taştan biçimlendirilmiş
sütunlara oturmaktadır. Kaideleri sade olan
sütunların başlıklarında altta bir bilezik, üstte
kıvrımlarla volütlü bir süsleme yer alır. Biraz
atnalı biçimini çağrıştıran yuvarlak sivri kemerin alınlığında, saçak silmesinin tam altında
yüksek kabartma olarak işlenmiş sekiz yapraklı
rozet kabartması dikkati çeker. Çeşme alınlığı
üç yönden düz profilli bir silmeyle çerçevelenmiştir. Silme yüzeyden oldukça taşkın olarak
biçimlendirilmiştir. Çeşme duvarındaki ayna
taşı sivri formlu bir kör kemer şeklinde düzenlenmiştir. Kemerin sınırladığı yüzey içinde
tek lülesi bulunmaktadır ve suyu akmaktadır.
Çeşmenin yalağı ise siyah bazalt taşından yapılmıştır.
Süslemesi : Çeşmenin sütunlarının başlıklarındaki volütler, alınlığını kuşatan yüksek kabartma silme ve alınlığı bezeyen sekiz yapraklı
rozet kabartması bezeme unsurları olarak dikkat çekerler.
Malzeme ve teknik: Çeşmenin genelinde
düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Çeşmeye adını veren Hasan Bey hakkında da
bilgi bulunamamıştır. Ancak çeşmenin sütun
başlıkları ve alınlığındaki kabartmadan hareketle ve mahalledeki dini yapıların 19.yüzyıl
tarihli olmaları dikkate alınarak eserin bu yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceği
düşünülebilir.

Erkilet Hasan Bey Çeşmesi, genel görünüş.

606

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI :BÜYÜK 			
BÜRÜNGÜZ 		
MEYRE ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Büyük
Bürüngüz Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapının kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Yazıcı Çeşmesinin de bulunduğu meydana bakan bir evin
ön cephesine yapılan çeşme, tek kemerli ve tek
cepheli olarak düzenlenmiştir. Çeşmenin adeta
bir eyvan gibi düzenlenen nişi beşik tonozla örtülmüştür. Niş tonozunun kemeri ve duvarları
doğrudan yanlardaki duvarlara oturmaktadır.
Kemerin oturduğu bölümde basit düz profilli
silmelerle hareketlendirilmiş kemer yastıkları

görülür. Bu silmeler niş tonozunun duvarlarının oturacağı şekilde niş içinde de devam ettirilmiştir. Çeşmenin ayna taşı, yalağı ve sekisi yoktur. Çeşme niş duvarına açılmış tek lüle
görülmektedir. Batı duvarının kuzeyine arkasındaki su deposuna açılan küçük bir pencere
açıklığı yerleştirilmiştir. Çeşmenin üzeri sonradan düz betonarme damla kapatılmıştır.
Süslemesi : Eserde süsleme olarak basit silmeler dışında başka öğe yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının genelinde
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kasabadaki diğer çeşmelerin çoğunda kitabe mevcuttur. Muhtemelen
bu kitabesiz çeşme geç dönemlerde yapılmıştır. Şimdilik tarihinin 19.yüzyılın sonları veya
20.yüzyılın başları olarak düşünmekteyiz.

Büyük Bürüngüz Meyre Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ÇANDIR CAMİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde Çandır Camiinin son cemaat yerinin kuzeydoğu
köşesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
çeşme günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın sonlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Çandır Cami
avlu duvarının kuzeydoğu köşesine inşa edilen
çeşme tek kemerli ve tek cepheli olarak tasarlanmıştır. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer,
yanlarda yekpare ayaklara ve duvara oturmaktadır. Çeşme kemerinin oturduğu ayak ve duvar
üzerinde silmeyle hareketlendirilmiş dikdörtgen
tablalar vardır. Başlıkların silmesinin altından
başlayan ikinci bir silme kuşağı çeşme nişinin
içini üç yönden dolanmaktadır. Çeşmenin ayna
taşı ve sekisi yoktur. Çeşme niş duvarı içindeki taşta tek lüle deliği vardır. Niş içini dolanan
silmenin üzerindeki kitabelik yuvası boştur. Bu
kitabeliğin üzerinde bulunan taşta latin harfleriyle yazılmış “Maşallah” ibaresi çeşmenin yakın tarihlerde bir onarım geçirdiğini göstermektedir. Çeşme kemerinin oturduğu başlıkla niş
içindeki silmelerin aynı hizada olmaması da bu
onarımlardan kaynaklanmış olabilir. Çeşmenin
yuvarlak kemerinin kilit taşı, dışa taşkın olarak
düzenlenmiş ve yüzeyi kenger yaprağı kabartmasıyla bezenmiştir. Çeşme saçağı bir sıra iç
ve dış bükey silmeyle vurgulanmış ve volütlü
bir tepelikle sonlandırılmıştır.
Süslemesi : Çeşmenin kemerinde, niş içinde
ve kemer ayağındaki silmeler ve volütlü tepeliği bezemeli unsurlar olarak dikkati çeker.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin yakınındaki
Çandır Camiinin 18.yüzyılda inşa edilmiş olduğu kabul edilmektedir. Çeşmenin muhtemelen
camiye sonradan sonradan eklenen son cemaat
yeriyle birlikte 19.yüzyıl sonlarında yapılmış
olabileceği kabul edilebilir. Ayrıca çeşmenin
tepeliğindeki volütlü bezeme 19.yüzyıl sonunda inşa edilmiş Kayseri Çeşmelerinden bazılarında da görülmektedir.

Çandır Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : OSMAN 			
ÇAYIR’IN 			
		 ONARDIĞI		
		 ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Mahallesi, Hasinli ve Demir sokakları üzerinde 49 numarada yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmamaktadır.
Tarihi : Yapılış tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme tek kemerli ve bağımsız olarak yapılmıştır. Çeşmenin
hafif sivri kemeri, yanlardaki yığma ayaklar
üzerindeki profilli başlıklara oturmaktadır. Kemer içe doğru girintili biçimdedir. Çeşmenin
ayna taşı tahrip edilmiştir. Burada bir lüle deliği bulunduğu görülmektedir. Çeşme nişinin üst
kısmında ortada aşağıdan yukarı doğru çıkıntı
yapan dört sıra silme vardır.
Kemerin oturduğu profilli başlıklardan itibaren çeşmenin dikdörtgen alınlığının yanları
yıkılmıştır. Çeşme nişinin zemini, sekileri su
yalağı tahrip olmuştur. Çeşmenin arkasında su
deposu bulunmaktadır.
Çeşme nişi alınlığında yer alan kitabede
1991 yılında Osman Çayır tarafından onarıldığını belirten kitabesi bulunmaktadır.

Süslemesi : Çeşmede, kemer, ve çeşme nişini kesintisiz olarak dolaşan profilli silme kuşağı dışında süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Çeşme moloz taş üzerine kesme taş kaplamalıdır. Ayrıca s onradan
konulan mermer kitabesi bulunmaktadır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin inşa kitabesi
olmadığı için eserin kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Çeşmenin kemer biçimi ve kemer
üzerindeki profilli silme kuşağının olduğu düzenleme Kayseri’de XIX. yüzyılın ortalarında
yapılan örneklerde de görülmektedir. Bu benzerlikler dikkate alınarak XIX yüzyıl ortalarında yapılmış olabileceği izlemini vermektedir.
Fakat kesin olarak da bir tarih ileri sürülememektedir.

Osman Çayır’ın
Onardığı Çeşme,
genel görünüş.
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Osman Çayır’ın Onardığı Çeşme, kitabe.
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ESERİN ADI : PEYNİRLİ CAMİ
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Emirağa Mahallesinde, Miralay Nazım Bey Caddesi
üzerinde, Uygur Sokağı’nın köşesindeki caminin avlusunun kuzeybatı köşesinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Adı geçen caminin avlusunun kuzeybatı köşesine inşa edilen çeşme, tek kemerli ve tek cephelidir. Cami
avlu duvarının uzantısı olarak düşünülmediği,
aradaki dilatasyon izlerinden bellidir. Diğer
örneklerine nazaran oldukça derin olarak düzenlenen çeşme nişini örten sivri kemer, çeşmenin yan duvarlarına oturmaktadır. Kemerin
oturduğu yüzeyi hareketlendiren silme kuşağı,
niş içinde de devam ettirilmiştir. Hatta bu silme kuşağı çeşme yan duvarlarını, saçağını ve
kemerini de süslemiştir. Çeşme kemeri arasına
demirden gergi çubuğu atılmıştır. Çeşmenin
üst kısmına minber minareye kaide olması için
ekleme yapıldığı görülmektedir. Niş içinde silme kuşağının üzerinde bulunan kitabelik boştur. Çeşmenin ayna taşı, yalağı ve sekisi yoktur.
Niş duvarı içindeki delikte tek musluk borusu
görülmektedir.
Süslemesi : Çeşme kemeri ve nişini dolaşan
silme dışında bezemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin inşa veya onarım kitabesi yoktur.

Tarihlendirme : Çeşmenin ilk inşasının
1533 yılında olduğu söylenen camiyle ilişkisi bilinmemektedir. Muhtemelen camiden çok
sonra yapılmış olmalıdır.

Peynirli Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ASMALI ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Camii-i
Kebir Mahallesi’nde, Kayseri Ulu Camii’nin
yaklaşık 50 m. kuzeyinde bulunmakladır.
Bugünkü durumu : Eser, günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 19. yy başlarında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : İç içe iki kemerli olarak yapılan çeşme nişi, eyvanı andırmaktadır. Ölçüleri itibariyle bu çeşme Kayseri’deki
çeşmelerin en büyüğüdür. 5.30 m. yükseklikte,
5.13 m. genişliğinde ve 3.50 m. derinliğindeki çeşme, dikdörtgen prizmatik bir kütle arz
etmektedir. Çeşmenin dıştaki profilli yuvarlak
kemeri, yanlardaki sütunlar üzerine oturmaktadır. Sütun başlıkları altta bilezik, üstte bir silme ile sınırlandırılmıştır. Sütun başlıklarının
üstünde uçları kıvrılmış “U” şeklindeki kabartmanın içerisine, kenger yaprağı yerleştirilmiştir. Bu sütunların kaide kısımları da bileziklerle
hareketlendirilmiştir. Dıştaki yuvarlak büyük
kemerle içteki sivri kemerin arası tonozla örtülmüştür, içteki sivri kemer yanlardaki sekiz köşeli sütunların başlıkları üzerine oturmaktadır.
Bu sütunların başlıkları da lotus motifleriyle
süslenmiştir. Her iki kemerin başlıkları üzerine
demirden gergi çubukları atılmıştır.
İçteki sivri kemerden sonra oluşan 0.87 m.
derinliğindeki nişin duvarı elips şeklinde düzenlenmiştir. Bu duvarın alt kısmı, dikey olarak duvara gömülü dört adet mermer sütunce
ile beş bölüme ayrılmıştır. Sütuncelerin üzerine
çan tipinde dekoratif başlıklar yerleştirilmiştir.
Dört dekoratif sütuncenin arasında kalan üç bölümün ortasında kenarları basit bir silme kuşağı ile çevrilmiş oval formlu dekoratif panoların
konulmuş olması, dikkati çekmektedir. Oval
formdaki bu panoların hemen alt kısımlarına
gelecek şekilde birer adet musluk bağlanmıştır. Ortada bulunan musluğun üzerindeki küçük
açıklık ile çeşmenin su haznesi irtibatlandırılmıştır.Su haznesi, 3.60 x 0.60 m. ölçülerindedir. Muslukların hemen altında da yakın bir
tarihte betondan yapılmış olan, 1.60 x 0.50 m.
ölçülerindeki yalak yer alır.
Çeşmenin dikdörtgen alınlığı, saçak seviyesi ile yanlarda saçağın 0.50 m. aşağısına kadar
olan kısmı, silmelerle çerçeve içerisine alın612
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mıştır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme unsurları
olarak; dikdörtgen alınlığı üst kısımda kuşatan
profilli silme, profillendirilmiş kemerler, kemerlerin oturduğu yanlardaki sütunların bitkisel başlıkları, ayna taşlarının bulunduğu elips
duvarı hareketlendiren dört adet dekoratif sütuncelerle, oval panolar ve dikdörtgen alınlıktaki küçük kabaralardan bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön cephesinde düzgün kesme taş, yan cephesinde ise
moloz taş kullanılmıştır. Çeşmenin kitabesin-

de, ayna taşlarını sınırlandıran yan sütuncelerde ve bu sütuncelerin üzerindeki silmeler ile
silmelerin üzerindeki panoda mermer malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi : Dıştaki büyük kemerin kilit taşının üzeri ile dikdörtgen alınlığın köşelerine birer adet sembolik kabaralar konulmuştur. Dikdörtgen alınlığın batı köşesine 0. 98 x 0. 44 m.
ölçülerindeki mermer kitabe yerleştirilmiştir.
Kitabenin okunuşu:
1- Benâ hâzihi’l- imârati’I- mesîleti ‘ale’l‘ayn fî eyyâmi’d- devleti’s-sültâni’l- ‘âlimi’l‘âdil burhânü’d- dünyâ ve’d- dîn.
2- Es- sultân Ahmed enâru’1-Iâhi burhânehû
haslü min yedi’l-müsemmâ’l- emîri’l- makbul
muzafferü’d- devle ve’d- dîn eş- Şeyh Müeyyed.
3- Zeyyidet devletehû ve hüve sadakâtün
mevlâhıı es- sultani fî ba’zi şufaûri sene isneyn
ve tisîn ve seb’a mâye.
Anlamı:
“Kaynak olarak akan bu imareti (çeşmeyi)
din ve dünyanın delili, adalet sahibi, bilgili,
devletli Sultan Ahmed, saltanat günlerinde Allah burhanını yüceltsin- bina etti. (Bu çeşme)
sevilen emir, din ve devletin galibi diye adlandırılan Şeyh Müeyyed - devleti artsın- eliyle 792
(1390) yılının aylarından birinde ortaya çıktı.
Bu, saltanat (Sultan) dostunun sadakalarıdır”.

Tarihlendirme : Çeşmenin dikdörtgen alınlığının batı köşesinde bulunan kitabeye göre
eser, 1390 yılına tarihlendirilmektedir. Burada istisnai bir durum söz konusudur. Çünkü,
genellikle çeşme kitabeleri ya çeşme nişi içerisinde ya da çeşme kemeri üzerinde bulunur.
Kayseri’deki çeşmelerin yuvarlak kemerli olarak yapılmalarına XVIII. yüzyıldan itibaren
başlanmıştır. Yine bu çeşmede sütun başlıkları
üzerindeki deforme olmuş bitkisel süslemeler
ile iç içe iki kemerli olarak yapılmış olması da
XVIII. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan
bir uygulamadır. Çeşme nişi içerisindeki sütuncelerin düzenlenişleri ile muslukların üzerinde
yer alan oval panolar da XIX. yüzyılın başlarından itibaren karşımıza çıkan bir uygulamadır.
Sonuç olarak, kitabesinde 1390 yılında Şeyh
Müeyyed tarafından yaptırıldığı anlaşılan ve
şimdiki çeşmenin yerinde olabileceği gibi başka bir yerde de olması muhtemel olan çeşme,
bilinmeyen bir nedenle yıkılmış olup ilk yapılan çeşmenin kitabesi ise muhtemelen XIX.
yüzyılın başlarında yapılan bugünkü çeşmenin
sol üst köşesine yerleştirilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.105-108.

Asmalı Çeşme, kitabe.
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Asmalı Çeşme, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVUKÇU 		
		 MAHALLESİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu
Mahallesi,Yurttaş Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmamaktadır ve onarım ihtiyacı vardır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
bağımsız olarak yapılan çeşmenin günümüze
ulaşan yüksekliği 2.95 m, genişliği 3.65 m. ve
derinliği 1.90 m. dir. Eser orijinal plan özelliğini kaybetmiştir. Çeşmenin hafif sivri kemeri,
yanlardaki yığma ayaklar üzerindeki profilli
başlıklara oturmaktadır. Kemerin kilit taşı cepheden çıkıntı yapmaktadır. Profilli kemerin alt
kısmının tamamı, cepheden çıkıntı yapan piramit şeklindeki motiflerle sıralı olarak tezyin
edilmiştir. Kemerin oturduğu başlıklar üzerindeki profilli silme kuşağı, çeşme nişinin içerisini aynı seviyede kesintisiz olarak dolaşmaktadır. Çeşmenin ayna taşı tahrip edilmiştir. Bu
yüzden burada kaç lüle deliği bulunduğu kesin
olarak tesbit edilememiştir. Çeşme nişinin üst
kısmında bulunan 0.48 x 0.37 m. ölçülerindeki
kitabe yuvası da boştur.
Kemerin oturduğu profilli başlıklardan itibaren çeşmenin dikdörtgen alınlığının tamamı
yıkılmıştır. Çeşme nişinin zemini ve ön kısmında, yaklaşık 0.30 m. yüksekliğindeki betondan
yapılmış bir podyum görülmektedir. Büyük bir
ihtimalle çeşmenin sekileri su yalağı bu beton
podyumun altında kalmış olmalıdır.
Süslemesi : İlk haliyle günümüze ulaşamayan çeşmede süsleme olarak, kemer, başlık ve
çeşme nişini kesintisiz olarak dolaşan profilli
silme kuşağı ile kemer kilit taşının düzenlenişi
ve kemerin alt kısmının piramit dişlerden oluşan bir şerit kuşağı İle tezyin edilmiş olmasından bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik: Çeşmenin ön cephesinde düzgün kesme taş, arka cephesinde moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Varolan kitabesi yuvasından sökülmüştür.

(Mustafa Denktaş’tan)

Tarihlendirme : Çeşmenin inşa kitabesi
yuvasından söküldüğü için eserin kesin yapılış
tarihi bilinmemektedir. Yalnız, çeşme kemeri
üzerindeki profilli silme kuşağının alt kısmında piramit şeklindeki motifler ile kemer kilit
taşının kompozisyonu bu eserin XIX. yüzyılın
ortalarında yapılmış olabileceği izlenimini vermektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.115-116.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

615

Tavukçu Mahallesi Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : GÜLÜK
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Eylül 2006
Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gülük
Mahallesinde, Gülük Camii (XII. yüzyıl) avlusunun doğusunda yer almaktadır.
Bugünkü durumu :
Eser
günümüzde
kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşmenin inşa tarihi bilinmemekledir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımsız olarak yapılan tek kemerli çeşmenin yüksekliği
3.10m., genişliği 3.66 m. ve derinliği 1.70 m.
olup, güney kısmında da 1.30m. genişliğinde bir
su deposu bulunmaktadır. 1.34 m. derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten hafif basık profilli
yuvarlak kemeri, yanlarda kesme taştan örülmüş
ayaklar üstündeki profilli başlıklara oturmaktadır. Kemerin kilit taşı dışarı doğru taşıntı yapmakladır. Kemerin oturduğu başlıkların 0.30 m.
yukarısından başlayan profilli kenar silmeleri
saçak kısmında da devam eder. Eserin ayna taşı
üzerinde tek delik bulunmakta olup, üzerine
musluk bağlanmıştır. Ayna taşı üzerine basit bir
silme kuşağı ile çana benzeyen bir motif işlenmiştir. Ayna taşının 0.28 m.
yukarısına cepheden öne doğru taşıntı yapan bir konsol yerleştirilmiştir. Bu
konsol, yanlardaki profilli başlıklar ile aynı
kotta bulunmaktadır.
Kayseri şehir merkezinde bulunan diğer
çeşmelerden farklı olarak Kölük Çeşmesi’nin
arkasında 1.00 m. yüksekliğinde, 3.66 m. genişliğinde ve 1.30 m. derinliğindeki su deposunun bulunuyor olmasıdır. Kaynaktan gelen
suyun, bu depoda dinlenerek, halka daha temiz
ve sağlıklı olarak ulaşması sağlanmıştır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak kemer,
kenar, saçak ve çeşme nişi içerisinde bulunan
konsol üzerindeki profilli silmeler ile ayna taşı
üzerindeki çana benzetilen şekil ve kitabenin
üst kısmındaki rûmi motifinden bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Eserin kitabesinde
mermer, diğer bölümlerinin tamamında düzgün
kesme taş malzeme kullanılmıştır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kitabesi : Eserin inşa kitabesi yoktur. Fakat çeşme nişi içerisinde bulunan 1722 tarihli onarım kitabesine göre eser, Matbah
Emiri Hacı Hali Ağa tarafından tamir ettirilmiştir. Ayna taşının üstündeki konsolun
hemen üzerinde de 0.90 x 0.72 m. ölçülerinde tamir kitabesi yer almaktadır.
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Kitabenin üst kısmı rumi motifleri ile tezyin edilmiştir. Altı satırdan oluşan kitabe
ta’lik yazıyla yazılmıştır
Kitabenin okunuşu:
Sûr Emîni hem emîn-i matbah ol Hacı Halîl
Kim sezadır cümle ehl-i hayre olsa pîşvâ
Katre âbı yoğiken bu çeşmeyi ta‘mîr idüb
Kayseriye şehrin ihya itdi hakkan bî- reva
Mahv ide nâm- i Külük ser- safha-i eyyamdan
Şimdi nâmın eyledi tashîh ol sâhib ata
Tâ kıyamet hayrile yâd eyleyüb ehl-i belde
Ol kerîmin zâtı ile fahr iderlerse seza
Fahr-i âlem hürmetine yevm-i mahşerde
ana
Kâse sunsun sâkî-i kevser Aliyy-i mürtezâ
Tesnegâne hâl-i dille lüle târihi der
İç Hasan ve Hüseyn-i Kerbelâ aşkına mâ.
Ayrıca H. 1318- M. 1900 tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi Defterinin Kayseri ile i l g i l i
olan bölümünde bu çeşmenin H. 1305- M.
1887 yılında onarıldığı yazılıdır.

Tarihlendirme : Çeşmenin inşa kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Bugün üzerinde
bulunan kitabeye göre eser 1722 yılında tamir
edilmiştir. O halde 1722 yılında tamir edilen
eser, kesin olarak bu tarihten daha önceki bir
tarihte inşa edilmiş olmalıdır. Fakat ilk yapılan
çeşmeden günümüze ayna taşı dışında hiç bir
şey ulaşmadığı için, inşa tarihi hakkında kesin
olarak bir görüş ileri sürmek mümkün değildir.
ilk olarak 1722 yılında onarılan çeşme, daha
sonra da 1887 tarihinde bir daha onarılmıştır.
Çeşme bugünkü haliyle XVIII. yüzyıl sonları
ile XIX. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan
çeşmelerle plan, süsleme ve malzeme olarak
benzerlik göstermektedir. Çeşme H. 1323 / M.
1905 tarihinde de tamamen yerinden sökülerek
bugün bulunduğu yere nakledilmiştir. Son olarak 1988- 89 yıllarında onarılan çeşmenin tamamına yakını yenilenmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.64-65.

Gülük Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : SİVAS CADDESİ
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, Sivas Caddesi’nin hemen kenarında, Feyzioğlu
Kütüphanesinin yanında bulunan çeşme, yolun
ortasında kalması sebebiyle inşa edildiği yerden sökülerek 8- 10 m. kuzeye bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır.
Bugünkü durumu : Sağlam fakat kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşme üzerinde bulunan kitabede
inşa tarihi mevcut değildir.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri’de
günümüze ulaşabilmiş iki yüzü bağımsız çeşmelerin tek örneği olan Sivas Caddesi Çeşmesi
5.11 m. yükseklikte, 3.66 m. genişliğinde ve
2.16 m. derinliğinde dikey dikdörtgen bir plan
arz eder. Bu çeşmenin her iki cephesi de birbirinin simetriği olarak yapılmıştır.
Her iki cephedeki 0.56 m. derinliğindeki
çeşme nişinin üzerini örten basık kemerleri,
dekoratif başlıklara sahip taştan ayaklar tarafından taşınmaktadır. Basık kemerin oturduğu
içteki ayaklar ile dışta alınlığı taşıyan ayakların
üzeri iki sıra silme ile hareketlendirilmiştir. Üçgen alınlığın hemen altında yandaki ayakların
dekoratif başlıkları vardır. Profilli saçak kısmı
üzerinde yer alan üçgen alınlığın üzeri oluklu
kiremit biçimli taşlarla kademeli olarak örtülmüştür.
Çeşmenin her iki cephesindeki mermer ayna
taşlarının üzerinde ikişer adet delik bulunmakladır. Güney cephede bulunan ayna taşının
önünde 0.85 x 0.45 m. ölçülerindeki su yalağı
görülmektedir.
Her iki cephede çeşme nişi içerisinde basık
kemerin oturduğu ayakların başlıkları hizasında ikişer adet, başlıkların iç yüzlerinde de birer
adet gülbezekler yer almaktadır. Bu gülbezeklerin üzerleri açılmış çiçek motifleri şeklinde
dekore edilmiştir.
Çeşmede süsleme olarak silmelerin ağırlığı
ön plandadır. Her iki cephedeki basık kemerin
oturduğu içteki ayak ve bunun dış yanında cephe boyunca üçgen alınlığa kadar yükselen plas-

(Mustafa Denktaş’tan)

tırlar üzerindeki ve üçgen alınlığın altındaki
saçağın profilleri dikkat çekicidir. Ayrıca içteki
ayak ve plastırların dekoratif başlıkları da yapıya /engin bir görünüş kazandırmıştır. Çeşme
nişi üzerinde bulunan gülbezeklerle ayna taşının düzenlenişi de her iki cephede bulunan çeşme nişlerinin boş olan görüntüsünü bir nebze
kırmıştır.
Süslemesi : Eserde silmeler, kabaralar ve
gülbezekler dışında bezeme görülmez.
Malzeme ve teknik : Eser, tamamen düzgün kesme taşla inşa edilmiştir. Kitabesi ve
ayna taşı mermerdir.
Kitabesi: Saçak silmesinin hemen üzerinde
bulunan kitabe panosunun kuzey cephede olanı
boş bırakılmış, güney cephedeki pano içerisine ise kitabe yerleştirilmiştir. 0,95 m x 0.40 m.
ölçülerindeki iki satırlık mermer kitabe nesih
ta’Iik yazıyla yazılmıştır.
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Kitabenin okunuşu:
Fi sebîlillah cihâdın dâima ic’yîd içün
Selsebîl-i rahmet-i Hakk’la hurûşân kadrini
Eser-i nev açdı millet-i râh-ı ikbâli bugün Bumusanna çeşmeden iş’âr iderken hayra seni.
Tarihlendirme : Eser üzerinde bulunan kitabede yapılış tarihi belli değildir. Ancak Kayseri ve civarında XIX. yüzyıl sonları ile XX.
yüzyıl başlarına tarihlenen bir çok çeşmede üçgen alınlık ve kırma çatı dikkati çekmektedir.
Avrupa neo klasik üslubunun Anadolu’daki bir
yansıması olarak kabul edilen bu uygulamalardan hareketle Sivas Caddesi Çeşmesi büyük
bir ihtimalle XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın baslarında inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.126-128.

Sivas Caddesi Çeşmesi, genel görünüş.

Sivas Caddesi, Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : GESİ-ADSIZ 		
		 ÇEŞME 1
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi Kasabası, Paşapınar Caddesiyle
Güney Caddesinin kesiştiği köşede yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesi yoktur. Muhtemelen
19.yüzyılın sonlarında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Sokak köşesinde bulunan çeşme, tek kemerli ve tek cepheli olarak inşa edilmiştir. Çeşme nişini örten
sivri kemer köşelerde yekpare taştan sütunlara
oturmaktadır. Sütunların başlıkları basit tabla
şeklindedir. Kemer kilit taşı üzerinde “maşallah” ibaresi yer almaktadır. Çeşmenin duvarından ayrı bir aynataşı yoktur. Çeşme nişinin
duvarında tek lüle yer almaktadır. Çeşmenin
üst kısmı bir harpuştayla son bulmaktadır. Çeş-

menin önündeki L şeklinde düzenlenen yalaklar sonradan yapılmıştır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik: Eserde düzgün kesme
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe yoktur.
Tarihlendirme : Benzer örneklerden hareketle 19.yüzyılın sonunda yapılmış olabileceği
kabul edilebilir.

Gesi Adsız Çeşme I, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 ÇANLI ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda sağlam
olup, kullanılmamaktadır.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tavlusun Mahallesinde, eski kilise harabesinin batısında bir
bahçe duvarının güney yüzünde bulunan çeşme
tek kemerli ve tek cepheli olarak inşa edilmiştir. Çeşmenin nişini örten sivri kemeri yanlarda
doğrudan çeşme duvarının üzerine oturmaktadır. Duvar yüzeyinden çökertilerek vurgulanan
kemerin oturduğu taşların yüzeyi çeşme nişini
de dolaşacak şekilde düzenlenmiş üç sıra silme
kuşağıyla hareketlendirilmiştir. Çeşmenin ayna
taşı, lülesi ve yalağı tahrip edilmiştir. Çeşmenin
saçak bölümündeki üçgen biçimli kırma çatının
kenarları bir silme kuşağıyla bezenmiştir.

Tavlusun Çanlı Çeşme, genel görünüş.
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Süslemesi : Eserde süsleme olarak kemer
kaidesi ve çeşme nişi ile saçağı bezemeyen silmelerden bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çevrede tarihi bilinen diğer yapılardan hareketle çeşmenin 19.yüzyılın
ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.

ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 DÖKMECİOĞLU
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde, Zomba Kavuk Caddesinin doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen harap durumda ve kullanılmamaktadır.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, kuzeyden güneye doğru eğimli bir araziye yapılmış mahzenin güneyine inşa edilmiştir. Doğu
tarafında mahzenin duvarı görülebilmektedir.
Çeşme nişini örten yuvarlak kemer doğrudan
yanlardaki çeşme duvarı üzerine oturmaktadır. Çeşmenin saçak kaplamaları sökülmüştür.
Ayna taşı, lülesi ve yalağı tahrip edilmiştir.
Batı duvarının kaplamaları sökülmüştür. Çeşme nişi içinde doğu ve batı köşelerde tas veya
eşya koymaya yarayan üçgen biçiminde sekiler
vardır. Çeşmenin tahrip edilmiş ayna taşının

arkasından künkü görülmektedir. Aşağıda ise
çeşme oluğu yer almaktadır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmeyi yaptıran Dökmecioğullarının evlerinin 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğundan hareketle eserin
de bu dönemde yapılmış olduğu sonucuna varılabilir.

Tavlusun Dökmecioğlu Çeşmesi, genel görünüş.
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Tavlusun Dökmecioğlu Çeşmesi, oluğu.
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ESERİN ADI : TUTAK 			
			MAHALLESİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu
Mahallesinde, Asmalı Mescidin güneyindeki
evin önünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olup
kullanılmaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
tek cepheli olarak bağımsız şekilde inşa edilmiştir. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlardaki ayaklara oturmaktadır. Kemerin oturduğu
ayakların üzerinde dikdörtgen tablalar yarım
daire profilli silmelerle haraketlendirilmiş olup
bu silmeler niş içinde de devam ettirilmiştir.
Çeşmenin ayna taşı, sekisi ve orijinal yalağı
yoktur.

Süslemesi : Kemerin oturduğu başlık ve niş
içini dolaşan silmeler dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kitabesi olmamakla birlikte çevredeki mescitlerle birlikte 19.yüzyılın
sonlarında yapılmış olabilir.

Tutak Mahallesi Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : KEMER KÖYÜ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kemer Köyü.
Bugünkü durumu : Kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 1217/ M.1802-1803
Plan ve mimari özellikleri : Müstakil olarak yapılan çeşmenin bulunduğu yere 1952 yılında taşındığı belirtilmektedir. Bağımsız olarak yapılan çeşme kare mekanlı bir görünüme
sahiptir. Çeşmenin dış ve iç cepheleri beton ile
kaplanmıştır. Çeşme içte yuvarlak kemerli üst
örtüye sahiptir. Ayna taşı, yalağı ve musluğun
yer aldığı cephede yan yana iki kitabe bulunmaktadır.Dikdörtgen şeklindeki kitabede Osmanlıca H. 1217 tarihi okunmaktadır. Diğer
yazıları çok silik durumdadır. Kare kitabe ise
günümüz yazıları ile taşınma ve onarımı hakkındadır.
Çeşme büyük ölçüde özelliğini kaybetmiştir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Orijinalinde kesme
taştan yapıldığı anlaşılan yapı taşındıktan sonra
beton ile kaplanmıştır.
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Kemer Köye Çeşme, kitabe.

Kitabesi : İki adet kitabeden birinde H.
1217 tarihi yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabesine göre H. 1217/
M.1802-1803 tarihlidir.

ESERİN ADI : AKÇAKAYA 		
		 KÖYÜ 			
YATAK ÇEŞME
Fotoğraf
:
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya
Köyü, Okul Caddesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki eser
kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1315/M.1898
Plan ve mimari özellikleri : Yapı bir evin
bahçe duvarının köşesine yapılmıştır. Tek kemerli ve tek cephelidir. Fazla derinliği olmayan
çeşme nişini örten yuvarlak kemer doğrudan
çeşmenin yan duvarları üzerine oturmaktadır.

Çeşme nişi içindeki büyük ebatlı ayna taşı üzerinde tek lüle deliği vardır. Ancak bu lüle deliğinin çaprazında yeni bağlanmış bir musluk
bulunur. Kitabenin altında küçük bir nişçik yer
almaktadır. Çeşme duvarının ön tarafında birer
küçük sekisi bulunur. Çeşme yalağı siyah bazalt taşından yapılmıştır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme görülmez.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin yapımında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişini örten kemerin kilit
taşının altında yer alan üç satırlık mermer kitabe 1315/1898 tarihini vermektedir.
Tarihlendirme : Eser 1898 yılında yaptırılmıştır.

Akçakaya Köyü Yatak Çeşme, genel görünüş.
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Akçakaya Köyü Yatak Çeşme, kitabe.
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ESERİN ADI : SAĞLIK
SOKAĞI 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu
Mahallesi, Sağlık Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Üzeri sıvanmış olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1219/M.1804-1805
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme Sağlık
Sokağı üzerinde bulunmakta ve bir evin sokağa bakan cephesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Eser tek cepheli ve kemersiz olarak
yapılmıştır. Kayseri çeşmeleri içinde ilginç bir
tasarıma sahip olan çeşme, yarım daire bir apsis nişi gibi düzenlenmiştir. Bu niş yanlardan
bugün üzeri sıvanmış olan ama muhtemelen
taştan sütunlarla ve bir duvarla sınırlanmıştır.
Çeşme nişinin üzeri betonla kapatılmıştır. Üst
örtünün saçağına kenarları dilimli mermerden
bir kitabelik yerleştirilmiştir. Çeşmenin çatısı,
arkasındaki evin balkonu gibi düzenlenmiştir.

Çeşmenin ayna taşı oval biçimli ve mermerdendir. Üzeri sıvanmıştır. İki kademeli bir yalağı mevcuttur. Çeşmenin sekisi yoktur.
Süslemesi : Çeşme beton mozaikle sıvanmış olduğu için süslemeleri hakkında bilgimiz
yoktur.
Malzeme ve teknik : Dökülmüş olan sıvanın bir bölümünün altından düzgün kesme
taş malzemeyi görmek mümkündür. Kitabe ve
ayna taşında mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişinin üstünde kitabesi
vardır.
Tarihlendirme : Kitabesine göre eser 18041805 yılında inşa edilmiştir.

Sağlık Sokağı Çeşmesi, genel görünüş.
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Sağlık Sokağı Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : CINCIKLI 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri şehir merkezinde Cumhuriyet Mahallesi Tennuri sokakta Sivas Kapısı tarafında yer alan Cıncıklı camisinin kuzey-batı
köşesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmaktadır.
Tarihi : H. 1311-M. 1896
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
bağımsız çeşmedir. Yapının kuzey ve güney
yönleri (iki tarafıda) çeşme olarak düzenlenmiştir. Kuzey yöndeki Çeşme nişinin üzerini
örten yuvarlak kemer, yanlarda zemine kadar
inmektedir. Ancak gövde ortasına yakın yerde
profilli başlıklara oturduğu görüntüsü verilmiştir. Çeşmenin üzeri iki yana meyilli, yanlara
doğru taşıntı yapan profilli saçaklı kırma çatı
ile örtülmüştür. Bu cephede kemer açıklığı içerisinde mermer üzerine bir satırlık yazı yer almaktadır. (Enbiya Suresi 30. Ayet.)
Çeşmenin bu cephesinde yalak bulunmakla
birlikte ayna taşi ve lülesi bulunmamaktadır.

Çeşmenin güney cephesi de kuzey cephe
ile aynı ölçü ve özellikleri taşımaktadır. Ancak
bu cephede kitabe bulunmamaktadır, yalak ve
son tamirler sırasında yapılan yan yana üç adet
musluk yer almaktadır.
Süslemesi : Çeşmede süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin kitabesinde
mermer, diğer kısımlarında düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Sülüs yazılı tek satırlık mermer kitabede; H. 1311-M. 1896 tarihi okunmaktadır.
Tarihlendirme : Kitabesine göre H. 1311-M.
1896

Cıncıklı Çeşme, kitabe.
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Cıncıklı Çeşme, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 ABDULLAH 		
EFENDİ 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmamaktadır ve kısmen yıkılmış durumdadır.
Tarihi : H.1246/M.1830
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, 3.60
m. yükseklik, 6.80 m. genişlik ve 0.64i m. derinlikte olup arkasında bulunan su deposunun
batı tarafına inşa edilmiştir. Çeşme nişini örten
yuvarlak kemer yanlardaki yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Niş içindeki yalak ve tek lüleli ayna taşı sökülmüştür. Çeşme nişinin güney
ve kuzeyinde 2.20 m. ve 2.48 m.genişliğinde
duvarlar bulunmaktadır. Çeşme nişinin kemerinin üzerinde bulunan ve ince bir silmeyle
çerçevelenen kitabe yerinden sökülmüş, çalınmıştır. Kitabeden eserin 1830 yılında Hacı Abdullah Efendi tarafından inşa ettirilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserin ön yüzünde
düzgün kesme taş, yan yüzlerinde kaba yonu
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Mermer olan kitabesi yerinden
sökülmüştür.
Tarihlendirme : Eser 1830 yılında inşa ettirilmiştir.
Öneriler : Bugün eserin ayna taşı, yalağı
ve duvarları tahrip edilmiş durumdadır. Bu bölümlerin tamir edilmesi gerekmektedir. Çalınan

(Mustafa Denktaş’tan)

kitabesinin bulunarak yerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Küçük çaplı bir çevre düzenleme
projesi hazırlanmalı, suyu bağlanarak kullanıma açılarak korunmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.112-113.
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Abdullah Efendi Çeşmesi, ön yüz.

Abdullah Efendi Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
			MEYDAN 			
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesi, Tomsu meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1264/M.1847 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Arkasındaki su
deposunun ön yüzüne inşa edilen eserin sepet
kulpu kemeri yanlardaki duvardan taşırılmış
konsollara oturmaktadır. Çeşme nişi içindeki tek lüleli ayna taşının altındaki beton yalak
sonradan yapılmıştır. Kemer elit taşı üzerindeki
kitabeden yapının 1847 yılında Hacı Hasan adlı
birisi tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmektedir. Çeşme inşa edildikten sonra onarımlar
geçirmiştir. Çeşmenin beton yalağı ve üst duvarındaki moloz taş örgü sonradan yapılmıştır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak sepet
kulpu kemer ile ayna taşı üzerindeki basit şekillendirmelerden bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin duvar ve
kemerlerinde düzgün kesme ve kaba yonu taş,
kitabesinde mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Kemer üzerinde mermer malzemeye yazılmış dört satır kitabesi bulunmaktadır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Tarihlendirme : Eser 1847 yılında inşa
edilmiştir.
Kaynak:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.114-115.
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Tavlusun Meydan Çeşmesi, genel görünüş.

Tavlusun Meydan Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN HACI
			RÜŞTÜ PAŞA 		
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde Zomba Kavuk Caddesinin
sonunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olup kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1278/M.1861-62
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme doğubatı doğrultuda eğimli bir arazi üzerine inşa
edilmiştir. Çeşmenin ön yüzü iki yanda yekpare ayaklara atılmış sivri kemerle ve üçgen alınlıklı olarak düzenlenmiştir. Sivri kemerin oturduğu ayaklardan başlayan silme kuşağı çeşme
nişinin içini de dolaşmaktadır. Çeşme nişinin
içinde silme kuşağının üzerinde sivri kemerli
küçük bir nişçik yer almaktadır. Çeşmenin orijinal lülesi iptal edilip bugün bir musluk bağlanmıştır. Çeşme üstten yanlardan başlayan iç
dış bükey profilli bir silme kuşağıyla çerçevelenmiştir. Üstte silme kuşağının altında üçgen
alınlık yer almaktadır. Üçgen alınlığın ortasına
etrafı basit bir silme ile çerçevelenmiş beyaz
mermer üzerine iki satır olarak düzenlenmiş
kitabe yerleştirilmiştir. Üçgen alınlığın üzerin-

de köşelerde içleri yazılı birer elips madalyon
kabartması dikkati çekmektedir. Çeşmenin kuzey duvarının dibinde üç adet orijinal taş yalağı
görülmektedir.
Süslemesi : Çeşmede belirli yüzeyleri çerçeveleyen ve hareketlendiren silmelerin dışında bezemeden bahsedilemez.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin güney ve
kuzey yan duvarlarında kaba yonu, doğu cephesinde düzgün kesme taş, kitabesinde mermer
kullanılmıştır.
Kitabesi : İki satır olarak düzenlenen kitabeden çeşmenin el-Hac Rüştü Efendi tarafından
H.1278/M.1861-62 tarihinde inşa ettirildiği öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Eser 1861-62 yılında yapılmıştır.

Tavlusun Hacı Rüştü Paşa Çeşmesi, genel görünüş.
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Tavlusun Hacı Rüştü Paşa Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : BAĞPINAR 		
		 (ISBIDIN) AĞA 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
Mahallesinde değirmen mevkiinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1300/M.1883 yılında yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Yanlardaki
ayakların başlıklara kadar toprağa gömülü olduğu çeşme tek kemerli ve tek cepheli olarak
inşa edilmiştir. Çeşme nişini örten basık yu-

varlak kemer yanlarda yekpare olduğunu düşündüğümüz ayaklara oturmaktadır. Ayakların
üzerindeki tablalar basit bir silmeyle hareketlendirilmiştir. Çeşme nişinde zemine yakın
yerde lüle bulunmaktadır. Ancak çeşme zemini
dolmuş olduğu için orijinal yalak hakkında bilgimiz yoktur.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak herhangi bir unsur yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişinin içinde kitabesi
mevcuttur.
Tarihlendirme : Çeşme nişinin içindeki zor
okunabilen kitabesinden yapının 1300/1883 yılında inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir.

Bağpınar Ağa Çeşmesi, genel görünüş.
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Bağpınar Ağa Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : BÜYÜK 			
		 BÜRÜNGÜZ 		
		 MÜTEVELLİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır ve
günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 1834 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri ve
çevresindeki büyük eyvanlı çeşmelerden biri
olan eserin yüksekliği 4.40 m., genişliği 3.90 m.
ve derinliği de 3.03 m.dir. Çeşmenin yuvarlak
kemeri, yanlarda kesme taştan örülmüş ayaklar
üzerindeki profilli başlıklara oturmaktadır. Profilli başlıkların tam ortasından başlayan profilli
silme kuşağı çeşmeyi üst kısımda da çerçeve
içerisine almıştır. Çeşme kemerinin üzerinde
onarım kitabesi bulunmaktadır. Çeşmenin üzerine yağmur ve kar sularının daha kolay akması
için harpuşta konulmuştur. Çeşmenin 2.20 m.
derinliğindeki nişi, batı ve kuzey yönde 0.22 m.
yüksekliğinde ve 0.75 m. genişliğinde sekilerle
çevrilmiştir. Çeşme nişinin derin olmasından
dolayı, tam ortasına bir takviye kemeri atılmıştır. Bu kemer ayağı ile çeşmenin ön yüzündeki
kemerin oturduğu ayaklar üzerindeki profilli
başlıklar aynı seviyededir. Çeşmenin bezemesiz ayna taşı üzerinde tek lüle bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmenin dikdörtgen alınlığını
çevreleyen silmeler ve kitabe çevresindeki kartuşlar süsleme unsurları olarak kabul edilebilir.
Malzeme ve teknik : Yapıda düzgün kesme
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıdaki kitabe bir onarım kitabesi olup, H.1250/M.1834 yılını vermektedir.
Tarihlendirme : Eserin üzerindeki kitabe
bir onarım kitabesidir. Çeşmenin 1834 yılından
önce yapılmış olduğu kesindir. Eserin cephesindeki yuvarlak kemerler bu onarım zamanında yapılmış olmalıdır. 1756 yılında Büyük

(Mustafa Denktaş’tan)

Bürüngüzde yedi adet çeşmenin bulunduğu ve
bu çeşmelerin muayyen bir vakfının olmadığı
bilinmektedir. Bu yedi çeşmeden bir tanesinin
de Mütevelli çeşmesi olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla eserin 18.yüzyıl başında inşa
edilmiş olduğu düşünülmektedir.
Kaynakça
Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Türk Anıtları”, Vakıflar Dergisi, S.27, (1998), s.161-190.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.61-62.
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Mütevelli Çeşmesi, genel görünüş.

Mütevelli Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ERKİLET/			
		 TAŞHAN KÖYÜ 		
		 KÜÇÜK CAMİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Taşhan Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bakımsız halde olup,
kullanılmamaktadır.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Taşhan Köyü
Küçük Camisinin doğusundaki yolun doğu tarafındaki eğimli araziye inşa ettirilmiştir. Çeşme iki sivri kemerli tonoz şeklindedir. Kemer
araları sal taşlarıyla doldurulmuştur. Çeşme ey-

vanının içindeki duvarda lüle yada musluk deliği yoktur. Bu çeşme muhtemelen içme suyu
amaçlı değil de hayvanların sulanması amacıyla yapılmıştır. Çeşme eyvanının kuzey batı köşesinde iki künk görülmektedir. Bunun önünde
çeşme eyvanının batı cephesini kaplayacak şekilde bir beton havuz vardır. Burada toplanan
suların aşağıda daha büyük bir havuza aktığı
görülmektedir.
Süslemesi : Eserde süsleme görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Kaba yonu kesme taşla birlikte moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşme 20. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olabilir.

Taşhan Köyü Küçük Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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Taşhan Köyü Küçük Cami Çeşmesi, künklerden detay.
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ESERİN ADI : BALDÖKTÜ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Talas
Caddesinin doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı büyük oranda
sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Yapının kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve
tek kemerli olarak inşa edilen çeşmenin zemini
yol kotunun yükselmesiyle aşağıda kalmıştır.
Çeşme nişini örten yuvarlak kemer, yanlarda çeşme duvarlarına oturmaktadır. Çeşmenin
oturduğu bölümde bir sütun başlığı veya kaide
tablası gibi düzenlenen taşın ön yüzünde yüksek
kabartma olarak işlenmiş akant yapraklarından
oluşan bitkisel bezeme görülür. Bezemenin işlendiği taş, kiremit renkli taştır. Çeşme kemeri
bej ve kiremit renkli taşların dönüşümlü kullanımıyla örülerek bezemeli bir etki yaratmıştır.
Çeşmenin akant yaprağı bezemeli kilit taşı yüzeyden taşırılmıştır. Çeşme nişinin içi, kemer
başlangıç seviyesinden itibaren üç yönden bir
silmeyle hareketlendirilmiştir. Silme kuşağının
üzerinde dikdörtgen boyutlu kiremit rengi yekpare taşa yüksek kabartma olarak fiyonkla bağlanmış birer gül kabartması işlenmiştir. Sıvaları
dökülmüş olan çeşme duvarının da üç yönden
düz yüzeyli bir silmeyle çerçevelenmiş olduğu

dikkati çeker. Çeşme alınlığının köşelerinde
eserin Cumhuriyet döneminde yapıldığını veya
onarılmış olabileceğini gösteren ay-yıldız motifleri görülür. Çeşmenin saçağı üstte dişli bir
silmeli frizle bitirilmiştir.
Süslemesi : Çeşmenin kemerindeki renkli
taş işçiliği, niş içindeki renkli taştaki kabartmalar, silmeler ve saçağı dolaşan dişli frizler bezeme ögeleri olarak kabul edilebilir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş ve kiremit renkli taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının kitabesi olmamakla birlikte birtakım süslemeler geç dönemde
inşa edilmiş olduğunu veya onarıldığını göstermektedir. Muhtemelen 1950’den önce onarılmış bir yapıdır.
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Baldöktü Çeşmesi, genel görünüş.

Baldöktü Çeşmesi, süsleme.
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ESERİN ADI : ERKİLET/			
		 TAŞHAN KÖYÜ 		
		 DUTLU ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Taşhan Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme kullanılmamakla birlikte suyu akmaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur. Ancak köy
sakinlerince yaklaşık yüz yıl önce yapılmış olduğu söylenmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Erkilet’e bağlı Taşhan Köyünün kuzeydoğusunda bulunan
yapı eyvan biçiminde düzenlenmiştir. Eyvanın
doğu cephesi sivri kemerli açıklıktır. Eyvanın
güney ve kuzey duvarlarının batı ucunda birer
kapısı bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultuda
atılmış üç sivri kemerin aralarına döşenmiş sal

taşlarıyla biçimlenmiş sivri tonozlu bir üst örtüsü vardır. Eyvanın batı duvarının arkasında
çeşmenin deposu yer almaktadır. Duvarın alt
kısmında silindirik bir ayna taşına yerleştirilen
tek musluk dikkati çeker. Bu çeşmenin sadece
içme suyu elde etme amaçlı yapılmadığı, burasının aynı zamanda köyün yunaklığı olduğu
öğrenilmiştir. Zira eyvan içinde ateş yakıldığını
gösteren duman isleri ve güney ve kuzey duvarda ikinci ve üçüncü kemerlerin arasındaki bölümlerin ocak olarak kullanıldığı öğrenilmiştir.
Süslemesi : Çeşmede herhangi bir bezeme
elemanı yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının kemerlerinde
ve duvarlarında düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen 19.yüzyılın
sonları, 20.yüzyılın başlarında yapılmıştır.

Taşhan Köyü Dutlu Çeşme, genel görünüş.
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Taşhan Köyü Dutlu Çeşme, çeşme ayvaından görünüş.
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ESERİN ADI : BÜYÜK 			
		 BÜRÜNGÜZ 		
		 ANONİM ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Büyük
Bürüngüz Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapının kitabesi yoktur. Ancak
20.yüzyılın ilk yarısında yaptırılmış olduğu
yöre sakinlerince belirtilmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme Alaüddevle Camisinin kuzeyindeki bir evin güney
duvarına inşa edilmiş olup, tek cepheli ve tek
kemerli olarak tasarlanmıştır. Çeşmenin eyvanı beşik tonozla örtülmüştür. Tonoz kemeri
yanlardaki duvarlara oturmaktadır. Kemerler

duvardan taşırılmış yastıklara oturmaktadır.
Çeşmenin ayna taşı, sekisi ve kitabesi yoktur.
Çeşme nişinin duvarında tek musluklu bir delik
vardır. Çeşmenin batı duvarının batısında arkadaki su deposuyla irtibatını sağlayan bir açıklık
bulunur. Eserin üzeri betonarme bir çatıyla kapatılmıştır.
Süslemesi : Eserde kemer yastıklarını dolaşan silme dışında süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe yoktur.
Tarihlendirme : Yöredeki bir başka kitabesiz eser olan Meyre Çeşmesiyle olan benzerliği
ve yöre sakinlerinin anlatımlarına bakılırsa eser
erken Cumhuriyet döneminde 1950’den önce
yapılmış olmalıdır.

Büyük Bürüngüz Anonim Çeşme, genel görünüş.
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ESERİN ADI : HACI KASIM 		
		CAMİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hacı Kasım Mahallesi, Çıkar Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam ve
kullanılır durumdadır.
Tarihi : Çeşmenin üzerinde kitabe yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Hacı Kasım
Caminin avlu duvarının doğusunda bulunmaktadır. Çeşme tek kemerli ve tek cepheli olarak
düzenlenmiştir. Çeşme nişini örten sivri kemer
doğrudan yandaki çeşme duvarına oturmaktadır. Çeşme kemerinin oturduğu duvar üzerindeki dikdörtgen tablalar basit silmelerle hareketlendirilmiş olup, bu silmeler çeşme nişini üç
yönden dolanmaktadır. Çeşme kemerinin üzeri
iç ve dış bükey yarım daire profilli silmelerle
hareketlendirilmiştir. Çeşme kemerinin kilit
taşı yüzeyi akant yaprağıyla bezenmiş konsol
şeklinde düzenlenmiştir. Çeşme saçağının benzer silmelerle kuşatıldığı görülmektedir. Çeşme
üzerindeki köşk minare muhtemelen caminin
inşasından sonra yapılmıştır.
Süslemesi : Çeşme kemeri ve üzerindeki ve
nişteki silmeler dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin yanındaki cami

1955 yılında inşa edilmiştir. Ancak çeşmenin
camiden daha önce var olduğu, en azından erken Cumhuriyet döneminde 1923-35 arasında
yapılmış olduğu ileri sürülmektedir.
Kaynak:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri 1997, s.76.

Hacı Kasım Cami Çeşmesi, genel görünüş.

650

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : HASBÜLBÜL 		
SOKAĞI ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Serçeönü Mahallesi, Hasbüllül Sokağındaki Park içinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam durumda olmakla birlikte eser kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur. Üzerinde
bulunan latin harfli kitabe tam olarak okunamamaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Başka bir yerde bulunan çeşme muhtemelen bu park içine
taşınmıştır.Çeşme çift cepheli ve iki kemerli
olarak inşa inşa edilmiştir. Her iki yüzde de
çeşme nişleri yuvarlak kemerlerle örtülmüştür.
Çeşme nişini örten kemerler doğrudan çeşme
duvarlarına oturmaktadır. Kemerler duvar üzerindeki silmeli dikdörtgen tablalara oturmaktadır. Çeşmelerden birinin yan duvarlarının düz
yüzeyli silmelerle sınırlandığı görülmektedir.
Çeşmenin üzeri betonarme ile örtülmüştür.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.

Hasbülbül Sokağı Çeşmesi, genel görünüş.

Malzeme ve teknik : Çeşme kaba yonu moloz ve düzgün kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin ne zaman inşa
edilmiş olduğu bilinmemektedir.

Hasbülbül Sokağı Çeşmesi, ön yüz.
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ESERİN ADI : TASMAKIRAN 		
		 CAMİ ÇEŞMESİ

Kaynak:
İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve
Mescitleri, Kayseri 1997, s.192.

İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kemeraltı Mahallesi, Tasma Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olup, günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : 16. yy. inşa edilmiş, 20. yy. onarılmış.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
tek cepheli olarak inşa edilen çeşme, caminin
avlu duvarına yapılmıştır. Çeşme nişini örten
yuvarlak kemer yanlardaki duvara oturmaktadır. Yanlardaki duvara oturan başlıklar içe doğru taşırılmış ve düz yüzeyli silmeler başlıklarla
birlikte çeşme nişini de dolaşmaktadır. Çeşme
kemerine atılmış demir gergi çubuğu dikkati çeker. Çeşme kemerinin yüzeyi yarım daire profilli bir silmeyle hareketlendirilmiş olup, kemer
kilit taşı yüzeyden taşırılmıştır. Çeşmenin ayna
taşı yoktur. Orijinal yalağın iki yanında, çeşme
duvarının kenarında sekiler mevcuttur. Çeşme
duvarında tek musluk bulunmaktadır. Niş duvarının kemere yakın bölümündeki kitabelikte
eserin son zamanlarda tamirini gösteren yazıt
bulunmaktadır.
Süslemesi : Kemer ve tablalardaki silmeler
dışında kayda değer bezeyici öğe yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yapının inşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin yakınında bulunan ve esere adını veren Tasmakıran Camiinin,
1533 yılında inşa edildiği ancak 1956 yılında onarılarak yenilendiği ileri sürülmektedir.
Muhtemelen camiyle birlikte veya daha sonra
inşa edilen bu çeşme de yakın tarihlerde onarılmıştır.
Tasmakıran Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : KARACAOĞLU 		
		 CAMİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Caferbey
Mahallesi, Dilek Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme nişini
örten kemer ve kemer duvarının yakın tarihlerde yapılan onarımla yenilendiği eser, tek cepheli ve tek kemerli olarak inşa edilmiştir. Çeşme kemer alınlığında yüksek kabartma olarak

yapılmış altı yapraklı rozet kabartması vardır.
Kemerin oturduğu yekpare başlıklar silmelerle
hareketlendirilmiştir. Çeşme nişinin duvarındaki taş üzerinde iki lüle deliği mevcuttur.
Süslemesi : Çeşmenin ayaklarını ve kemer
alınlığını çerçeveleyen silmeler ve alınlıktaki
rozetler dışında bezeme öğesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : İnşa tarihini verecek kitabesi olmayan eserin 1900 yılında inşa edildiği
kabul edilen Karacaoğlu Camisiyle aynı tarihlerde yapılmış olabileceği kabul edilebilir.

Karacaoğlu Cami Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : SOKUBAŞI 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kemeraltı Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşmenin tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, bir
evin avlu duvarının sokağa bakan cephesine tek
kemerli olarak inşa edilmiştir. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer, yanlardaki duvarın üzerine
yerleştirilmiş silmesi içe doğru çıkıntı yapmış
başlıklara oturmaktadır. Kemer yüzeyi profilli
silmelerle hareketlendirilmiştir. Kemer kilit taşı
dışa taşkındır ve akant yaprağı kabartmasıyla

Sokubaşı Çeşmesi, genel görünüş.
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bezenmiştir. Kemer açıklığına demirden gergi
çubuğu yerleştirilmiştir. Kemerin oturduğu tablaların silmeleri niş içinde de devam ettirilmiştir. Çeşmenin ayna taşı yoktur. Çeşme yalağının iki yanındaki sekiler geç dönemde yapılmış
olmalıdır. Çeşme duvarında tek musluk için bir
boru yer almaktadır. Çeşmenin önüne sonradan
koruma amaçlı bir duvar yapılmıştır.
Süslemesi : Çeşme kemeri ve niş içindeki
silmeler dışında bezemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Eser tümüyle düzgün
kesme taşla inşa edilmiştir.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşme, kemer kuruluşu
bakımından 20.yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır.

ESERİN ADI : SEYİTGAZİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Seyit
Gazi Mahallesi, Dinçtürk Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser, günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Kemer üzerinde bulunan kitabeye
göre eser 11.1322 / M. 1904 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri içerisinde bulunan köşk minareli çeşmelerden birisi
de Seyit Gazi Mahallesi Çeşmesi’dir.
Çeşme 3.90 m. yüksekliğinde, 3.90 m. genişliğinde ve 1.78 m. derinliğindedir. 1.30 m.
derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten profilli yuvarlak kemeri, yanlarda kesme taştan
örülmüş ayaklar üzerindeki profilli başlıklara
oturmaktadır. Kemerin oturduğu başlıkların
0.65 m. yukarısında başlayan profilli kenar silmeleri saçak kısmında da devam eder. Yalnız
çeşmenin kuzey duvarının önü yandaki binanın
yapılmasından dolayı zeminden başlayarak yukarı doğru 2.65 m. yüksekliğinde kapanmıştır.
Bu yüzden kuzeydeki kenar silmesinin alt kısmı kısmen görülememektedir.
Kitabenin her iki tarafına da simetrik olarak
birer adet gül bezek yerleştirilmiştir. Bu gülbezeklerin üzerleri açılmış çiçek motifleriyle tezyin edilmiştir.
Çeşme nişi içerisinde bulunan ayna taşı
üzerinde iki delik bulunmaktadır. Ayna taşının
hemen üzerinde bulunan tek musluğun tesisatı
açıktan dolaştırıldığı için çirkin bir görüntü arz
etmektedir. Çeşme nişinin güneyinde bir adet
seki dikkati çekmektedir.
Çeşmenin tam tepesinde yer alan köşk minareye batı yöndeki on iki basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Kesme taştan yapılan
köşk minarenin yüksekliği 4.75 m., eni 1.10
m. dir. Köşk minare sekizgen formlu dört adet
ayak üzerine oturmaktadır. Ayakların başlıkları
baklava motifleri ile tezyin edilmiştir. Ayaklar
birbirlerine dekoratif kemerlerle bağlanmıştır.
Bütün cephelerde ayakları birbirine bağlayan
dekoratif kemerlerin üzerine, birer adet kabartma olarak servi ağacı motifi işlenmiştir. Köşk
minarenin külahı sekizgen bir kaide üzerine
oturmakta olup, tepesine de bir alem yerleştirilmiştir.
Süslemesi : Çeşmede süsleme olarak kemer,

(Mustafa Denktaş’tan)
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kenar, saçak üzerinde bulunan profilli silmeler
ile kitabenin her iki yanında bulunan gülbezekler ve köşk minarenin sütun baslıkları üzerindeki baklava motifleriyle bu başlıkları birbirine
bağlayan dekoratif kemerler üzerindeki servi
ağaçlarından söz edilebilir.
Malzeme ve teknik : Mermer kitabesi dışında eserin tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kemerinin kilit taşının
hemen üzerinde 0.60 x 0. 40 m. ölçülerindeki
inşa kitabesi bulunmaktadır.
Kitabenin okunuşu:
Damla damla göl olub âb-ı sehây-ı ehl-i
cûd
Eyledi icra bu dil- cûy-ı çeşmeden azb-ı
fırât
Yazdı târihi gühr atışlarına rey su gibi
Sen de iç bu çeşmeden bâ afiyet âb-1 hayât
Sene 1322. (M. 1904).
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
eserin 1904 yılında inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.132-134.

Seyitgazi Çeşmesi, kitabe.
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Seyitgazi Çeşmesi, genel görünüş.

ESERİN ADI : KURUM SOKAĞI
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi Kemeraltı Mahallesi, Kurum Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki eser
günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Çeşmenin inşa kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Sokak üzerindeki bir evin duvarına bitişik olarak inşa edilen
eser, tek cepheli ve tek kemerli olarak tasarlanmıştır. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer
doğrudan çeşme duvarlarına oturmaktadır. Kemer üzengisinin altındaki taş içe doğru taşırılıp
çeşme nişini de dolaşan bir silmenin başlangıcı

olarak düşünülmüştür. Çeşmenin yuvarlak kemeri iç ve dış bükey yarım daire profilli silmeyle hareketlendirilmiştir. Çeşme nişini dolaşan
silme ise düz profillidir. Oldukça derin olarak
tasarlanan çeşme nişinin duvarında ayna taşı
yoktur. Çeşme duvarında tek musluk yer alır.
Çeşme yalağının iki yanındaki beton sekiler
yakın tarihlerde yapılmıştır.
Süslemesi : Çeşme kemeri ve niş içini dolaşan silme dışına bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşme kaba yonu ve
kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen 20.yüzyılın
başında inşa edilmiş olmalıdır.

Kurum Sokağı Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : CÜRCÜRÜK 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cafer
Bey Mahallesi, Badem Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki eser
günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Badem sokak
üzerinde bulunan çeşme çift cepheli olarak inşa
edilmiştir. Çeşmenin her iki cephesinde düzgün
kesme taş kullanılmıştır. Her iki cephesinde
çeşme nişini örten yuvarlak kemerler yanlardaki duvarların üzerine yerleştirilen ve silmelerle
hareketlendirilen tablalara oturmaktadır. Çeşmenin etrafı bir koruma duvarıyla çerçevelen-

Cürcürük Çeşmesi, genel görünüş.
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miştir. Çeşmenin her iki cephesinde ayna taşı
yoktur, yalakların iki yanında birer seki mevcuttur. Çeşme duvarındaki boruya bağlanmış
musluklardan bir cephedeki iptal edilmiştir.
Süslemesi : Çeşmelerin kemer yastıklarındaki basit silmeler dışında bezemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşme düzgün kesme
taşla inşa edilmiştir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin ne zaman yapılmış olabileceğiyle ilgili kesin bir görüş olmamakla birlikte yakındaki Cürcürük Mescidinin
1711 yılında inşa edilip 1929 yılında onarılmış
olduğu düşünüldüğünde, çeşmenin de en geç
1929 yılında inşa edilmiş olabileceği kabul edilebilir.

ESERİN ADI : ÇUKUR ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Taceddin Mahallesi, Deliktaş Caddesi üzeride bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüze sağlam
olarak ulaşmaktadır ve aslî fonksiyonunda kullanılmaktadır.
Tarihi : Çeşmenin inşa tarihi belli değildir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme zemine
yaklaşık 1.10 m. gömülü olduğu için halk arasında da Çukur Çeşme adıyla anılmaktadır. Tek
kemerli olan çeşmenin yüksekliği 2.25 m., genişliği 3.05 m.dir. 0.70 m. derinliğindeki çeşme
nişinin üzerini örten yuvarlak kemer, yanlarda
toprağa gömülü olan muhtemelen yığma ayaklar üzerindeki başlıklar üzerine oturmaktadır.
Çeşme nişi içerisinde bulunması gereken sekiler, dinlenme tası ve su yalağı toprağa gömülmüş olması nedeni ile orijinal durumları bilinmemektedir. Bugün kemer içerisinde bulunan
sıradan bir taş üzerine musluk bağlanmıştır. Bu
musluğun 0.30 m. altında da beton su yalağı
bulunmakladır. Saçak kısmı 0.15 m. yüksekliğindeki düz bir silme ile sonlanmaktadır. Çeşmenin üzerine de bir harpuşta yerleştirilmiştir.
Süslemesi : Çeşmede süs unsuru olarak sadece saçak kısmındaki düz silme kuşağından
bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Malzeme olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Üzerinde inşa kitabesi bulunmayan çeşmenin kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Yine çeşmenin büyük bir bölümünün toprak altında kalması da eserin stil kritik
yoluyla tarihlendirilmesini zorlaştırmaktadır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Bu nedenle çeşme tarihlendirilememiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler-Hamamlar), Kayseri, 2000.
s.129-130.

Çukur Çeşme, genel görünüş.
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ESERİN ADI : GESİ-HACI 		
		 HAYDAR CAMİ
		 ÇEŞMESİ
Fotoğraf		 :
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabasında Hacı Haydar Camisinin kuzeyinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam olmakla
birlikte günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşme nişi içindeki kitabeden 1944
yılında inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve
tek kemerli olarak yapılmıştır. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlarda taştan yığma ayaklara
oturmaktadır. Ayaklar üzerindeki tablaları hareketlendiren silme kuşağı niş içindede devam
ettirilmiştir. Çeşme saçağı iki sıra silmeyle hareketlendirilmiş olup duvar yüzeyinden taşkın
yapılmıştır. Saçak üzerinde yanlardaki volütlü
ortadaki palmet bezemeli olarak düzenlenmiş
bir tepelik gözlenmektedir. Çeşmenin niş duvarı üzerindeki büyük taşlardan birinde tek lüle
deliği bulunmakta olup önünde çukur bir yalak
yer almaktadır. Çeşme nişinin zemininin doğu
ve batı köşesinde birer taş seki mevcuttur. Kitabede eserin Gesili hayırseverler tarafından inşa
ettirilmiş olduğu belirtilmiştir.
Süslemesi : Çeşme saçağındaki volutlu alınlık ve silmeler dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Kitabede mermer, diğer bölümlerde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Mermer kitabesi 1944 yılını vermektedir.
Tarihlendirme : Eser 1944 yılında yapılmıştır.
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Hacı Haydar Cami Çeşmesi, genel görünüş.

ESERİN ADI : GESİ-ADSIZ 		
			ÇEŞME 2
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi Kasabası, Paşapınar Caddesi
üzerinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesine göre 1944 yılında inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, tek
kemerli ve tek cepheli olarak inşa edilmiştir.
Çeşme nişini örten yuvarlak kemer köşelerde
yığma taştan ayaklara oturmaktadır. Ayakların
başlıkları üç sıra silmeyle profillendirilmiştir.
Çeşme nişinin içinde beyaz mermer üzerine
düzenlenmiş kitabesi yer almaktadır. Çeşmenin duvarından ayrı bir aynataşı yoktur. Çeşme
nişinin duvarında tek lüle yer almaktadır. Çeşmenin üst kısmı silmeli bir saçakla tamamlanmıştır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserde düzgün kesme
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin üçgen biçimli beyaz mermerden kitabesinde latin harfleriyle “Hayırseverlerimizin armağanı 1944” ibaresi okunmaktadır.
Tarihlendirme : 1944 yılında inşa edilmiştir.

Gesi Adsız Çeşme 2, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ATPAZARI 		
SOKAĞI ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu
Mahallesi, Atpazarı Meydanı’nda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarılmış olan çeşme
günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin inşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli
ve tek kemerli olarak yapılan çeşmenin nişini
üzerini örten basık yuvarlak kemer, yanlardaki
duvarlar üzerine oturmaktadır. Duvarlar üzerinden başlayan silme kuşağı çeşmenin nişinin
dolaşmaktadır. Çeşme niş duvarında tek musluk görülmektedir. Çeşme saçağı düz yüzeyli
bir silmeyle çerçevelenmiştir. Çeşme kemerinin duvarında sağ ve solda birer kabara yer
almaktadır.
Süslemesi : Silme ve kabaralar dışında süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön yüzünde
düzgün kesme taş, arka yüzünde kaba yonu ve
moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : 19.yüzyılın başlarında inşa
edilmiş olabileceği düşünülen eser son yıllarda
aslına sadık kalınmıyarak onarılmış, adeta yeniden inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.102-103.

Atpazarı Sokağı Çeşmesi, genel görünüş.
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(Mustafa Denktaş’tan)

ESERİN ADI : SUBAŞI 			
		 MAHALLLESİ 		
		 ÇEŞME 2
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı
Mahallesinde, Büyük Bürüngüz’den gelen yolun sağındadır.
Bugünkü durumu : Çeşme harap durumdadır ve kullanılmamaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Büyük
Bürüngüz’den Subaşı’na gelen yolun köprü
mevkiinde yolun sağında bulunan çeşmenin,
büyük bölümü toprağa gömülü vaziyettedir.
Çeşme nişinin üzerini örten basık sivri kemerin

oturduğu ayakların tamamının toprağa gömülü
olduğu, ayaklar üzerindeki başlıkların silmeyle duvar yüzeyinden taşırılmış olduğu gözlenmektedir. Çeşmenin duvarlarının büyük bölümü yıkılmış, kemer taşlarında da yıkılmaya
dönük ayrılmalar olmuştur. Çeşmenin üst kısmında çatıyı tamamlayan yekpare her puştanın
bir parçası bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşme kemerinde
düzgün kesme taş, duvarlarda kaba yonu taş
kullanılmış olduğu görülmektedir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen mahalledeki
diğer çeşmeler gibi 18.yüzyılda yapılmış olmalıdır.

Subaşı Mahallesi Çeşme 2, genel görünüş.
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ESERİN ADI : HASBEK 			
KÜMBET 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Düvenönü Mahallesi, Hastane Caddesi üzerindeki Hasbek Kümbeti’nin (H. 580 / M. 1184) batısında
yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme sağlam olmakla birlikte günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşmenin inşa kitabesi yoktur. Ancak H. 1339 / M. 1920 tarihli tamir kitabesi
mevcuttur.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri’de
günümüze ulaşabilen hazneli çeşmelerden birisi Hasbek Kümbeti Çcşmesi’dir. Bağımsız ve
tek kemerli olarak inşa edilen eserin arkasında
büyükçe bir su haznesi bulunmaktadır. Çeşmenin yüksekliği 3,82 m., genişliği 3.80 m., derinliği de 2.70 m, dir. Çeşmenin hafif basık profilli yuvarlak kemeri, yanlarda yığma ayaklara
gömülü olan sütunların başlıkları üzerine oturmaktadır. Sütun başlıklarının üzeri volütlerle
ve volütler arasına işlenen çarkıfelek motifine
benzeyen rozetlerle bezenmiştir.
Çeşme nişi içerisinde bulunan ayna taşı
üzerindeki orijinal delikler iptal edilmiştir. Bu
deliklerin tam üzerine sonradan açılan iki delikten birisi yine iptal edilmiş, diğerine ise bir
adet musluk bağlanmıştır. Çeşme nişi içerisinde iki adet kitabe bulunmaktadır. Üstteki kitabe
0.60 x 0.28 m. ölçülerinde olup üzerinde sadece “Maşâallah” yazılıdır. Bunun altındaki ikinci
kitabe 0.36 x 0.20 m. ölçülerinde olup üzerinde
“sene 1339” yazılıdır.
Çeşmenin kenar silmeleri zeminden başlayarak dikdörtgen alınlığı tamamen dolaşmaktadır. Eserin her iki yanına, boydan boya 0.55 m.
genişliğindeki duvarlar ilave edilmiştir. Çeşmenin üst kısmı yağmur ve kar sularının daha
kolay akması için önden arkaya doğru meyilli
olarak yapılmıştır.
Süslemesi : Kenar, saçak ve kemer üzerindeki profilli silmeler dışında sütun başlıkları
üzerindeki volütcükler ve rozetler birer dekoratif öğe olarak değerlendirilebilir.
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(Mustafa Denktaş’tan)

Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içerisinde bulunan H.
1339 / M. 1920 tarihli kitabe tamir kitabesi olmalıdır.
Tarihlendirme : Çeşmenin yuvarlak kemerinin yan kısımlarda duvar içerisine gömülü

sütunlara oturmasını, Kayseri’deki bazı 18.yüzyıl çeşmelerinde görmek mümkündür. Hasbek
Kümbeti Çeşmesi büyük bir ihtimalle XVIII.
yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başlarında
inşa edilmiş olmalıdır. 1920 yılında yapılan
onarımlar esnasında çeşmeyi yanlardan sınırlandıran duvarlar esere ilave edilmiş olabilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.99-101.

Hasbek Kümbeti Çeşmesi, genel görünüş.

Hasbek Kümbeti Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ZİNCİDERE 		
		 KADRİ BEY 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Zincidere
Kasabası, Polis Okulu Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam olup,
kullanılmaktadır.
Tarihi : 1928
Plan ve mimari özellikleri : Erken Cumhuriyet döneminde, harf devriminden (1928) hemen sonra inşa edilen çeşme bir evin bahçe duvarının sokağa bakan cephesine bağımlı olarak
tek kemerli ve tek cepheli olarak yaptırılmıştır.
Çeşme nişini örten yuvarlak kemer yanlardaki
yığma taştan yapılmış ayaklara oturmaktadır.
Çeşmenin saçak kısmının bir bölümü yıkılmıştır. Çeşme nişi içinde ayna taşı, kitabe vs. yoktur. Niş duvarındaki lüle deliğine sonradan bir
çeşme bağlanmıştır. Sekisi olmayan çeşmenin
dikdörtgen biçimindeki yalağının orijinal olduğu söylenebilir.

Zincidere Kadri Bey Çeşmesi, genel görünüş.
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Süslemesi : Eserde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Eser kaba yonu kesme
taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi vardır ve 1928 tarihlidir.
Tarihlendirme : Çeşme kemerinin üzerindeki beyaz mermer kitabeden eserin 1928 yılında Kadri bey adında biri tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Zincidere Kadri Bey Çeşmesi, kitabe.

ESERİN ADI : AKÇAKAYA 		
		 ÇEŞME 1
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam olmakla
birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1330/M.1913 yılında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri :Yapı bir sokağa
tek cepheli olarak inşa edilmiştir. Çeşme cephesinin arkasında, sokağın altında mahzeninin
olduğu söylenmektedir. Çeşmenin oldukça yüzeysel tutulmuş nişini örten sivri kemer yanlarda, iki blok taşın üzerine oturmaktadır. Çeşme
nişi içinde üç musluk deliği görülmektedir. İkisi orijinal ortadaki sonradan bağlanmıştır. Sivri
kemerin kilit taşının üzerinde eserin kitabesi
bulunmaktadır. Kitabenin üzerinde çeşme saçağını süsleyen on üç küçük konsol dizisi dikkati
çekmektedir. Çeşmenin sekisi yoktur. Çeşme
önünde dört taş yalak vardır. Bu yalakların siyah andezitten oyulmuş oldukları dikkati çek-

mektedir.
Süslemesi : Yapıda süsleme olarak saçaktaki konsol dizisi dışında herhangi bir unsur görülmez.
Malzeme ve teknik : Eserde düzgün kesme
taş kullanılmıştır. Taşlar siyah bazaltı çağrıştırmaktadır.
Kitabesi : Çeşme kemerinin üzerinde, saçak
konsolunun altında üç satırlık kitabesi vardır.
Tarihlendirme : Kitabedeki tarihten hareketle eser H.1330/M.1913 yılına tarihlendirilir.

Akçaaya Çeşme 1, kitabe.

Akçaaya Çeşme 1, genel görünüş.
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ESERİN ADI : LİSE (ŞEFİKA 		
		 HANIM) 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde Kayseri Lisesinin avlusunun güneydoğu köşesinde
yer almaktadır. Çeşme, yol genişletme çalışmaları sırasında ilk yerinden sökülerek 2 m. güneye taşınmıştır.
Bugünkü durumu : Birkaç yıl öncesine kadar kullanılan çeşme bugün kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1919-1921 yılları arasında inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımsız ve
tek kemerli yapılan çeşmenin yüksekliği 4.80
m., genişliği 4.67 m. ve derinliği de 2.15 m. dir.
Çeşmenin silmelerle profillendirilen basık kemeri, üzeri yivlenmiş ve duvara gömülü vaziyetteki sütunlara oturmaktadır. Kemer kilit taşı
dışarı doğru çıkıntı yapmakta olup, üzeri kabartma kıvrık dal ve yapraklarla süslenmiştir.
Sütunların başlıkları ise çok sade tutulmuştur.
Sütunların dış yanlarındaki plastırların üzerleri
silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin yan
cephelerini sınırlayan plastırların ortasına yerleştirilen kırmızı renkli taşların üzeri açılmış
çiçek motifi ile bezenmiştir. Kemer alınlığının
her iki köşesindeki daireler içerisine ay yıldız
motifleri işlenmiştir. Çeşmenin saçak kısmı profilli silmelerle hareketlendirilmiş olup, ortasına
başı “S” ve “C” kıvrımlarıyla kompoze edilen
tepelik konulmuştur. Saçağın köşelerinde ise
“baba” denilen kulecikler yer almaktadır.
İki delikli ayna taşının çevresi palmeti andıran bitkisel bezemelerle kuşatılmıştır. Her musluğun altına gelecek şekilde yalaklar yerleştirilmiştir. Bu yalaklar yekpare taştan oyulmuş
olup, dikdörtgen formdadır. Bu yalakların ön
yüzlerine birer adet rozet işlenmiştir. Ayna taşının dış kenarlarına simetrik olarak birer adet
bardaklık konulmuştur. Ayna taşı ile kitabenin
arası,duvardan çıkıntı yapan bir konsolla doldurulmuştur.
Çeşme nişinin doğu ve batı duvarlarına portallerdeki mihrabiyeleri çağrıştıran küçük nişler açılmıştır.
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Süslemesi : Lise Çeşmesi’nde süsleme unsurları olarak profilli silmeler ve kenger yapraklarının yanında diğer çeşmelerde görmediğimiz ay yıldız motifine de rastlanmaktadır.
Ayrıca yanlardaki plastırların ortasına konulan
kırmızı renkli taş da bir süs unsuru olarak kabul
edilebilir.
Malzeme ve teknik : Kitabe dışında bütün
yapıda düzgün kesme tas malzeme kullanılmıştır. Ayrıca diğer çeşmelerden farklı olarak, bu
eserde kırmızı renkli taşın kullanılmış olması
dikkat çekicidir.

Kitabesi : Oyulmuş kesme taşın içine yerleştirilen mermer kitabenin üzerine kabartma
olarak işlenmiş kenger yaprakları dikkati çekmektedir. 0. 88 x 0.31 m. ölçülerindeki tek satır
mermer kitabe celî sülüs hatla yazılmıştır.
Okunuşu:
Tâşcı- zade el- Hûcc Mustafâ Efendi zevcesi Şefîka Hânımın hayratıdır. 1338 (M.1919)
1340 (M.1921).
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle eserin 1919-21 arasında yapılmış olduğunu
söylemek mümkündür.
Kaynakça:
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri 2000,
s.134-135.

Lise Çeşmesi, genel görünüş.

Lise Çeşmesi, kitabe ve bezeme.
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ESERİN ADI : ŞEYH İBRAHİM 		
		 TENNURİ 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1323 / M. 1905’te onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme; Belediye tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında 5.00. m. kuzeye taşınmıştır.
Tek kemerli, bağımsız olarak yapılan çeşme,
4.28 m. yüksekliğinde, 3.75 m. genişliğinde ve
1.74 m. derinliğinde prizmatik dikdörtgen bir
kütle arz eder. 0.95 m. derinliğindeki çeşme
nişinin üzerini örten yuvarlak kemer, yanlarda
yekpare taşlardan yapılmış ayaklar üzerinde
profilli başlıklara oturmaktadır. Nişin köşelerine 0.40x0.40 m. ölçülerinde, betondan birer
adet sekiler ile bu sekilerin ortasında yer alan
0.15 m. yüksekliğindeki beton seki, yakın tarihte yapılan onarımlar sırasında çeşmeye ilave edilmiştir.Çeşme nişi içerisinde bulunan iki
adet ayna taşı, mezar taşlarını andırır şekilde
düzenlenmiştir. Bu ayna taşlarının zemin kısımları güneyde olanı güneye, kuzeyde olanı
kuzeye doğru taşıntı yapmaktadır. Her iki ayna
taşının ortasında birer adet delik görülmektedir.
Bu deliklere birer adet musluk bağlanmıştır.
Ayna taşlarının üzerinde bulunan kitabe yuvasında günümüzde kitabe yoktur. Çeşme nişi
içerisinde iki satırlık kitabe bulunmaktadır.
Yanlardaki ayakların başlıkları üzerinden
başlayan profilli kenar silmeleri, her iki yönde
saçak kısmının ortasında yer alan kuş köşküne
kadar devam etmektedir. Saçak kısmının ortasına yerleştirilmiş olan kuş köşkü öne doğru
çıkıntı yapmaktadır. Üç katlı ve on sekiz odalı
olan ve özel bir itina ile yapılan kuş köşkünün,
üst kısmı kubbeciklerle örtülmüştür. Kuş evinin alt kısmında da aşağı doğru sarkan püsküller görülmektedir.
Kuş köşkünün hemen altında kitabesi yer
almaktadır. Dikdörtgen alınlığın üst köşelerine birer adet taş kabara yerleştirilmiştir. Ortası
düz bırakılan kabaraların çevresi dilimli olarak
biçimlendirilmiştir. Çeşmenin üzeri batı yönde
düz olarak devam etmiş ve daha sonra kırılarak
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doğuya doğru meyillendirilmiştir. Bunun amacı da çeşmenin üzerine düşen kar ve yağmur
sularının eğim dolayısıyla bir an önce akması
ve çeşmeyi tahrip etmemesi içindir.
Çeşmenin arka yüzünün saçak kısmı bir silme
ile hareketlendirilmiştir. Bu silmenin hemen altındaki bir sıra dekoratif konsol dizisi de dikkati
çekmektedir. Büyük ihtimalle bu silme başka bir
yapıdan alınarak burada kullanılmıştır.
Süslemesi : Cephede yer alan kuş köşklerinin yanı sıra, paye başlıklarında ve ve alınlık
kenarlarında silmeler kullanılmıştır. Çeşme kemerinin köşelerinde yer alan taş kabaralar ile
kuş köşkleri esere plastik bir hava kazandırmış-

tır. Ayna taşlarının farklı şekilde düzenlenmiş
olması da esere farklı bir görünüm kazandırmıştır.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön cephesinde düzgün kesme taş, kitabe ve ayna taşlarında mermer, arka cephesinde kaba yonu ve
devşirme malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içerisinde 0.83x0.23
m. ölçülerindeki iki satırlık kitabe nesih yazıyla
yazılmıştır. Kitabede;
Himmeti merdan olup ihyasına bu çeşmenin
Bezl-i malinde ehali itmedi taksir hiç
Hüsniya tarihin ab-ı şarab it atasın iste
Avn-i Hakk’la aynı Tennuri’de ab-ı zemzem iç.
Kuş köşkünün hemen altında yer alan tamir
kitabesi üzerinde;
“Maşallah sene 1323” M. 1905 yazılıdır.
Tarihlendirme :Çeşme üzerindeki tarih
belirten kitabe 1905 yılına aittir ve onarım kitabesidir. Şeyh İbrahim Tennuri’ye ait Divan’da
1482 yılında inşa edilen bir çeşmeden bahsedilmektedir. Niş içerisinde yer alan kitabede
Tennuri adı geçmektedir. Şeyh İbrahim Tennuri tarafından 1482 yılında inşa ettirildiği kaynaklardan anlaşılan çeşme XVIII. Yüzyıldan
başlayarak XIX ve XX. Yüzyılda onarılmıştır.
Bu onarımlar sırasında, ilk yapılan çeşme asli
hüviyetini kaybetmiştir. Bugünkü haliyle Çeşme; XVIII. Yüzyıl sonlarıyla XIX yüzyıl başlarında yapılan çeşmelerin özelliklerini taşımakta, Kayseri’de yapılan bu dönem çeşmeleri ile
benzerlik göstermektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000.
E. Behnan Şapolyo, “Kuş Köşkleri”, Önasya, C. IV, Sayı: 38, Ankara, 1968.
Yılmaz Önge, “Mima Gözüyle Kuş Evleri”,
Kültür ve Sanat, S. V, İstanbul, 1977.
H. Örçün Barışta, “Anadolu’da Bazı Kuş
Evleri”, Aslanapa Armağanı, İstanbul, 1996.
Ali Rıza Karabulut-Ramazan Yıldız,
Gülzar-ı Manevi ve İbrahim Tennuri, Kayseri, 1978.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. Ve XVI. Yüz yıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı: XIII, Ankara, 1981

Şeyh Tennuri Çeşmesi, genel görünüş.

Şeyh Tennuri Çeşmesi, kuş köşkü.
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Şeyh Tennuri Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : GERMİR YUKARI
		 MAHALLE 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir
(Konaklar) Mahallesinde 427. Sokak üzerinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : H. 1345/M. 1927 yılında yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Bir evin sokak
duvarı üzerine inşa edilen çeşme, tek kemerli
ve tek cephelidir. Çeşme nişini örten yuvarlak
kemer, yanlardaki yığma ayaklar üzerine otur-

maktadır. Kemer alınlığı bir sıra düz profilli
silmeyle çerçevelenerek hareketlendirilmiştir.
Çeşmenin sağında da yüzeyden taşırılmış silmeli bir korniş görülür.
Çeşme nişi içinde ayna taşı olmamakla birlikte tek lüle deliği bulunmaktadır. Lüle altında
dikdörtgen biçimli taştan yalak yer almaktadır.
Süslemesi : Kemer alınlığını hareketlendiren silme dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır. Kitabede mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Mermer üzerine iki satır olarak
yazılan kitabe H. 1345/M. 1927 tarihlidir.
Tarihlendirme : Çeşme 1927 yılında inşa
ettirilmiştir.

Germir Yukarı Mahalle Çeşmesi, genel görünüş.
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Germir Yukarı Mahalle Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
			
KARAGÖZ 		
		
(MEZARLIK) 		
ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesi, Salih Gedek Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : İnşası H.1296/M.1879, onarımı ise
1937 yılıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve
tek kemerli olarak inşa edilen çeşmenin 9-10
metre arkasında deposu (mahzeni) bulunmaktadır. Çeşme nişini kuşatan ve Meydan Çeşmesinin kemerine benzetilen yuvarlak kemer
yanlardaki duvarlardan içe doğru çıkıntı yapmış konsollar üzerine oturmaktadır. Konsolların yan yüzlerinde ve çeşme nişinin içinde,
kitabenin altında birer kabara yer almaktadır.
Çeşmenin yan duvarları konsolların altından
başlayıp, çeşme nişini ve duvarları dolaşan
bir düz yüzeyli silmeyle hareketlendirilmiştir.
Benzer bir düzenleme çeşme saçağında da gözlenmektedir. Çeşmenin ayna taşında lüle yok-

tur. Bir oluk vardır. Niş içinde iki yanda taştan
sekiler görülmektedir. Öndeki yalak sonradan
yapılmıştır.
Süslemesi : Saçak ve niş içiyle yan duvarları dolanan silme ve kabaralar dışında kayda
değer bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Latin harfleriyle yazılmış kitabesi vardır.
Tarihlendirme : Kitabeden çeşmenin
H.1296/M.1879 yılında inşa edilmiş olduğu
öğrenilmektedir.
Öneriler : 1937 yılında onarılan ancak 1879
yılında inşa edildiğini öğrendiğimiz çeşmenin
kültür varlığı olarak korunmasının uygun olacağı görüşündeyiz.

Tavlusun Karagöz (mezarlık) çeşmesi.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

675

Tavlusun Karagöz (mezarlık) çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : YAZIR KÖYÜ 		
			
ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yazır
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi:
Üzerindeki
kitabeden
H.1281/M.1864 yılında inşa ettirilmiş olduğu
anlaşılmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Bir evin bahçe
duvarının sokak cephesine inşa edilen çeşme,
yatay dikdörtgen form arz eder. Tek kemerli
ve tek cepheli olarak düzenlenmiştir. Çeşme nişinin büyük bir bölümü toprak altında kalmıştır.
Çeşmenin nişini örten yuvarlak kemer, yanlardaki çeşme duvarı üzerine yerleştirilmiş silmeli
tablalara oturmaktadır. Bu tablaları hareketlendiren silmeler çeşme nişi içinde de devam ettirilmiştir. Çeşme nişini örten kemerin üzerinde
bağlı bulunduğu bahçe duvarı yükselmektedir.

Çeşmenin ayna taşı yoktur. Niş duvarı içinde
büyük künk görülmektedir. Çeşme nişi içinde
silme kuşağının üzerinde, iki kitabe taşı bulunmaktadır. Alttaki kitabenin alt tarafı üçgen biçiminde sonlanmış dikdörtgen ölçülerinde olduğu ve beş satır nesih yazıyla düzenlendiği görülmektedir. Bu kitabe H.1281/M.1864 tarihini
taşımaktadır. Üstteki kitabe ise 1935 tarihini
taşımakta ve “Hasan Hüseyin Han Oli Fatiha”
ibaresini taşımaktadır. Muhtemelen çeşmeyi
1935 yılında onarmış Hasan Hüseyin Hanoğlu
adlı bir kişiye referans veriyor olmalıdır.
Süslemesi : Kemerin oturduğu tablayı hareketlendiren ve niş içinde de devam ettirilmiş
olan silme dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin yapımında
kaba yonu taş, kitabelerinde sarımtırak mermer
kullanılmıştır.
Kitabesi : H.1281/M.1864.
Tarihlendirme : 1864 yılında inşa edilmiş
olan çeşmede 1935 yılında onarım yapılmış olmalıdır.

Yazır Köyü Çeşmesi.
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Yazır Köyü Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : TEKGÖZ 			
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yemliha
beldesi sınırları içinde, Kayseri-Ankara yolunun 35.km. sinden batıya sapılarak ulaşılmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı kullanılabilecek
durumda sağlamdır.
Tarihi :Üzerinde tarih verebilecek kitabesi
yerinden sökülmüş iken bugün Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür merkezinde sergilenmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tüm uzunluğu 120 m. olan köprünün her iki başlangıcı
kaya üzerine oturtulmuştur. Kızılırmak’ın ovadan dağlar arasına girdiği bir boğazda yapılmış
olmasıyla isabetli bir yer seçilmiştir. Dik köprüler grubuna giren yapı iki gözlüdür. Ana kemer sivri formdadır. Kemer örgüsü ilk bakışta
normal büyüklükteki taşlardan yapılmış görünürse de, yer yer daha ince bir taş örgünün, kemer yüzünü oluşturduğu görülür. Aynı şekilde
kemer içinde belli bir yükseklikten sonra taşlar,
alttaki taşlara kıyasla daha küçülerek kemeri
meydana getirirler. Köprünün orijinal eğimleri iki devrede doldurularak azaltılmıştır. Ana
kemerin sol ve sağ tampon duvarı, dik bir meyille yanlara uzanırken önce bir kademelik bir

dolgu bu eğimi kırmış, köprüyü kısmen düz bir
doğrultuya getirmiştir. Duvar işçiliğinin farklı
oluşu ile de ayrılan ilk doldurma kısım üzerine sonradan tekrar bir doldurmaya gidilmiş
ve köprü son halini almıştır. Böylece araçların
birbirlerini kolayca görmeleri ve iniş çıkışlarda rahatlık sağlanmış ancak köprü de orijinal
biçimini kaybetmiştir. Boşaltma gözü 11,26 m.
genişliğinde, 7.50 m. yüksekliğindedir. Kemer
yüzü ile tampon duvarı ana kemerde olduğu
gibi aynı düzlemdedir. Yani kemer yüzü cepheden taşırılmamıştır.
Kemeri teşkil eden taşlarda işçiliğin düzgün
olmasına karşılık, tampon duvarında bu düzgünlük yoktur. Bu özellik de muhtemelen, doldurmalar yapmadan önce, tampon duvarında
meydana gelen bozuklukların gereken önemle
ele alınıp onarılmamasından ileri gelmiştir. Yenilemeler sırasında, köprü kenarına yüksekçe
bir korkuluk yapılmıştır. Onarımlarda düzgün
kesme taş kullanılmıştır. Köprünün tabliye
kısmı da betonarmeden yapılmıştır. Menbada
orta ayak, üçgen prizma burunludur. Ana gözün solundaki burun çökeltilerle kapanmıştır.
Burunlar tampon duvarına gayet basık prizmal
külahlı kuruluşları ile yaslanırlar. Menbada iki
yanda da kanat duvarları vardır. bunlar büyük
sellerde tutucu ve yöneltici olmaktadır. Bunun
dışında su seviyesi, ufak çaptaki sık görülen
taşkınlarda kanat duvarına ulaşmaz. Mansapta
orta ayağa topuk yapılmamıştır.
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Süslemesi : Köprüde herhangi bir süsleme
ögesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Selçuklu sülüsü ile dört satır
olarak yazılan kitabenin okunuşu ve Türkçesi
şöyledir.
---Fi eyyamı’s-sultani’l-kâhir Rüknü’ddünya ve’d-din
---Mu’izü’l-islâm ve’l-müslimin Ebu’l-feth
Süleyman bin Kılıç
---Arslan burhan-ı emirü’l-mü’minin fer’u
min milleti Bedreddin Hac
---Alişir bin el-Hüseyin el-Kayseriyi elmuhtac ilâ rahmet illahi sene tis’a ve tis’in.
Türkçesi:
Kılıç Arslan’ın oğlu, kahredici Sultan,
İslâmın ve müslümanların şerefi, Fatih (fethin
babası), Halifenin delili, Rüneddin Süleyman

Tekgöz Köprüsü, genel görünüş.
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zamanında, onun milletinden biri olan Allah’ın
rahmetine muhtaç, Hüseyin’in oğlu Kayserili
Hacı Alişir doksan dokuz (H.599/M.1203) senesinde (yaptırdı)
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
eserin M.1203 yılında inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
Döneminde İnşa Edilen Tekgöz Köprüsü ve
Dev Ali Türbesinin Kitabeleri”, Sanat Yazıları Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı,
Kayseri 2001, s.167-172.
Kerim Türkmen, “Kayseri’nin Selçuklu Dönemi Tarihine Işık Tutacak Bazı Kitabeler”,
Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları, Yeni
Türkiye Yayınları, c.3, Ankara 2002, s.449.

Tekgöz Köprüsü, yol.

Tekgöz Köprüsü, kitabe.
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ESERİN ADI : BAĞPINAR 		
		 (ISBIDIN) 			
		 YUKARI KÖPRÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam ama
definecilerin tahribatına uğramış bir yapıdır.
Tarihi : 1883 yılında inşa edilmiş olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Köprü mahalle ortasından geçen derenin iki yanına, güneykuzey doğrultuda inşa edilmiştir. İki kemerli ve
iki gözlü bir köprüdür. Güney taraftaki kemer
sivri biçimli olup diğerinden daha büyüktür.
Kuzey taraftaki kemer yuvarlak biçimlidir ve
buradaki göz tahliye gözü gibi düzenlenmiştir.
Köprünün sivri kemerli büyük gözünün üze-

Bağpınar Yukarı Köprü.
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rinde üç taş baba arasına yerleştirilmiş korkulukları mevcuttur. Sivri kemerin kilit taşının
üzerindeki orta babanın alt bölümünde “Maşallah” ibaresinin altında arapça 1ve 3 rakamları seçilebilmektedir. Bu rakamlar köprünün
H.1300’lü yıllarda inşa edilmiş olabileceğini
çağrıştırmaktadır. Muhtemelen sıfır yerindeki
noktalar silinmiştir. Köprünün üzeri sal taşlarıyla döşenmiştir.
Süslemesi : Köprüde herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kemerlerde düzgün
kesme taş duvarda yer yer kaba yonu malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi : Kemer kilit taşı üzerindeki kitabe
bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Köprünün H.1300/M.1883
yılında inşa edilmiş olmalıdır.

Bağpınar Yukarı Köprü.

Bağpınar Yukarı Köprü, kitabe.
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ESERİN ADI : BAĞPINAR 		
(ISBIDIN) AŞAĞI 		
KÖPRÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam fakat
kullanılmamaktadır.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir. Muhtemelen 1883 yılından önce yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Köprü mahalle
ortasından geçen derenin iki yakasına, güneykuzey doğrultuda inşa edilmiştir. Tek kemerli

Bağpınar Aşağı Köprü.

Bağpınar Aşağı Köprü.
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ve tek gözlü bir köprüdür. Köprünün batı yüzünde kemer ve duvar taşlarının bir kısmının
yıkılmış olduğu görülmektedir. Korkulukları
olmayan köprünün yolu taş döşemelidir.
Süslemesi : Köprüde herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kemerlerde ve duvarda düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Bu köprünün diğerinden
daha önce yapılmış olabileceği düşünülebilir.
Caminin 1149/M.1736 tarihli dikkate alındığında bu yapının da 18.yüzyılda yaptırılmış olduğuna kanaat getirilebilir.

ESERİN ADI : SUBAŞI 			
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı
Mahallesinde Büyük Bürüngüz’den gelen yol
üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Köprü günümüzde de
kullanılmaktadır.
Tarihi : Köprünün tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
tek gözlü olarak inşa edilen köprü, Subaşı mahallesindeki dere üzerine doğu-batı istikamette
yapılmıştır. Köprünün güney tarafına sonradan
bir köprü daha eklenmiştir. Köprünün kuzey tarafında kemer ve duvarları desteklemek için her

iki tarafa da birer payanda yapılmıştır. Köprünün üzerinde korkuluk taşları bulunmakta olup
zemin döşemesi sal taşlarındandır.
Süslemesi : Kayda değer süsleme unsuru
yoktur.
Malzeme ve teknik : Köprü kemerinde ve
korkuluklarında düzgün kesme taş, köprü duvarında ise kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kitabesi olmayan ve arşiv kayıtlarında da hakkında bilgi bulunmayan köprünün mahalledeki diğer eserler olan
çeşmeler gibi 18.yüzyılda yapılmış olabileceği
veya daha önce yapılmış ise bu yüzyılda onarılmış olabileceği düşünülmektedir.

Subaşı Köprüsü, kemerden görünüş.

Subaşı Köprüsü, genel görünüş.
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ESERİN ADI : GERMİR 			
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir
(Konaklar) Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır. Aşağısına yapılan yeni
köprü kullanılmaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Köprü Germir
Mahallesini ikiye ayıran dere üzerinde doğubatı doğrultuda konumlandırılmıştır. Üç gözlü

Germir Köprüsü, genel görünüş.
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olarak yapılan köprünün orta gözü diğerlerinden daha geniştir. Kemerler ortadaki ayaklar
üzerine oturmaktadır ve yuvarlak biçimlidir.
Köprü saçağı bir silme kuşağıyla vurgulanmıştır. Köprü yolu sal taşı döşeli olup, kenarlarda düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar
mevcuttur.
Süslemesi : Eserde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin Germir’deki yapılaşmanın daha çok 19.yüzyılda olduğu dikkate
alınarak bu yüzyılda inşa edilmiş olabileceği
sonucuna varılabilir.

ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
			
AŞAĞI KÖPRÜ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde Rum kilisesinin doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı Tavlusun
mahallesinde güneydeki vadiden geçen dere
üzerinde bulunmaktadır. İki kemerli ve iki gözlü olarak inşa edilmiştir. Kemerler yuvarlak kemer olarak tasarlanmıştır. Kemerlerin oturduğu ayağın kaynak tarafı üçgen kesitli sel yaran
biçiminde düzenlenmiştir. Mansap tarafı ise
dairesel payanda biçiminde yapılmıştır. Köprünün korkuluk taşları bulunmaktadır. Köprünün
Tavlusun tarafındaki girişinin doğu ucunda bir
kuyu ve bilezik taşı mevcuttur.

Süslemesi : Eserde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Köprünün kitabesi yoktur.
Yöre sakinleri bu köprünün Osmanlılardan da
önce yapılmış olabileceğini belirtmektedirler.

Tavlusun Aşağı Köprüsü, genel görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 MEZARLIK 		
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde, mezarlık yakınında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam vaziyettedir
ancak kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1900’lerin başında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Köprü doğubatı doğrultuda atılmış iki kemerden meydana
gelmektedir. Kemer altlarında suyun akışını
kolaylaştıracak küçük kanallar yapılmıştır. Kemerlerin oturduğu ortadaki ayağın güney yüzü
yöresel tabirle tosunburnu, sel yaran şeklinde
düzenlenmiştir. Köprünün korkuluğu ve harpuştası yoktur.

Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
kullanılarak inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yöre sakinlerinin anlatımlarına göre 1900-1910 yılları arasında yapılmıştır.

Tavlusun Mezarlık Köprüsü, genel görünüş.
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Tavlusun Mezarlık Köprüsü, selyaranın görünüşü.

Tavlusun Mezarlık Köprüsü, kemer gözü.
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ESERİN ADI		 : ENDÜRLÜK 		
		 KARASU		
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük
Mahallesinde, Ali Rıza Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Genişletilmiş olan
köprü günümüzde de kullanılmaktadır.
Tarihi : Köprünün ne zaman inşa edildiği
bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Karasu deresi
üzerine doğu-batı doğrultuda inşa edilen köprü

iki gözlüdür. Eser kuzey tarafa doğru betonarme ile genişletilmiştir. Köprünün kaynak tarafındaki gözleri sel topraklarının birikmesiyle
dolup, kapanmak üzeredir. Temizlenerek açılması ve tabanının taşla örülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Köprünün ne zaman inşa
edildiğini gösterecek her hangi bir kayıt olmadığından tarihlendirilememiştir.

Endürlük Karasu Köprüsü, genel görünüş.
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Endürlük Karasu Köprüsü, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ZİNCİDERE 		
		 SARNICI
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Zincidere Kasabasında, Askeri Kışla
içerisinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmıyor.
Tarihi : Bilinmiyor.
Plan ve mimari özellikleri : Askeri Kışla
içerisinde bulunan ve incelenmesine izin verilmeyen sarnıç Kayseri ve çevresinde bulunan
sarnıçlar içerisinde tesbit edilebilen en büyük
sarnıçtır.
Büyük bir kısmının toprak üzerinde olduğu
görünen sarnıcın zeminine merdivenle inilmektedir. Bu özelliği sarnıcı diğer sarnıçlardan
ayıran özelliğidir.

Süslemesi : Yoktur.
Malzeme ve teknik : Tamamen kesme taştan yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme: Yapıyı tarihlendirmeye imkan verecek kitabesi ve yazılı belgeye rastlanmamıştır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 13.

Zincidere Sarnıcı, genel görünüş. (Mustafa Denktaş’tan)
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ESERİN ADI : KIZIL KÖŞK 		
		 SARNICI
İnceleme Tarihi
: Eylül 2006
Yeri : Melikgazi İlçesi Billur Bağları mevkisinde, Kızıl Köşk’ün güneybatısında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmıyor.
Tarihi : Bilinmiyor.
Plan ve mimari özellikleri : Adı geçen
mevkide bulunan sarnıç yamaca inşa edilmiştir.
Yapı tamamen zemine gömülüdür. Dıştan dışa
ölçüleri yaklaşık 18.00 x 4.80 metre ölçülerinde olup üzeri tonoz örtülüdür.
Sarnıçtan su, tonozun üstüne açılan iki adet
kuyu ağzı şeklindeki açıklıktan alınabilmektedir.
Süslemesi : Yoktur.
Malzeme ve teknik : Tamamen kesme taştan yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapıyı tarihlendirmeye

Kızılköşk ve çevresinin genel görünüşü.
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imkan verecek kitabesi ve yazılı belgeye rastlanmamıştır. Ancak Kızıl Köşk ile birlikte inşa
edilmiş olabileceği düşünülen bu sarnıç muhtemelen XIV yüzyılda inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Devri Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri”, TED, Sayı, 17, Ankara, 1982, s. 83.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar) Kayseri, 2000,
s. 13.

ESERİN ADI : TAVLUSUN SU 		
		 KEMERİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesinde mezarlık mevkiinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün kullanılmamaktadır.
Tarihi : 19. yüzyılın sonları, 20.yüzyılın
başlarında yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Eser tek gözlü
kemer şeklinde düzenlenmiştir. Yuvarlak kemer olarak düzenlenmiştir. Kemer, yanlarda
düz tablalı başlıklara oturmaktadır. Kemer kalın yapıldığından bir beşik tonoz görünümüne
sahiptir. Bu su kemeri Zincidere’deki su kaynaklarından Tavlusun’a su getiren kanal için
yapılmıştır. Kemer üzerinde bugün toprakla

dolmuş olan su kanalı bulunmaktadır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taştan
yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eser 19.yüzyılın sonlarında veya 20.yüzyılın başlarında inşa edilmiştir.

Tavlusun Su Kemeri, genel görünüş.
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Tavlusun Su Kemeri, su kanalının görünüşü.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 SU KUYUSU
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Tavlusun Köyü, Talas yönünden girişinde.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır.
Tarihi : Bilinmiyor. (19. yüzyıl sonu.)
Plan ve mimari özellikleri : Eğimli bir arazinin kenarına, taşa oyularak yapılan kuyunun
üst kısmı düz olarak yapılmıştır. Üst kısımda
ki arazinin kar ve yağmur suları akıtılarak bu
kuyuya girişi sağlanacak şekilde yapılmıştır.
Kuyunun üst kısmının düzenlemesi; hem
yağmur ve kar sularının toplanması aynı zamanda kuyu içerisindeki suyun alınabilmesi
için ağız kısmıda düzenlenmiştir. İç kısmı yuvarlak bir görünümdedir. Batı yönde ağız kısmına yakın yerde tahliye şeklinde düzenlenmiş
belli seviyede su dolduktan sonra dışa akıtılması için yapılan bir bölüm bulunmaktadır.

Süslemesi : Kuyunun ağız düzenlemesi süs
unsuru olarak görülebilir.
Malzeme ve teknik : Mevcut kayaya oyularak yapılmış kuyunun ağız kısmı suyu toplamaya ve kuyudan su alınmasına imkan verecek
şekilde düzenlenmiştir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı belirtilmektedir.

Tavlusun Su Kuyusu, genel görünüş.
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Tavlusun Su Kuyusu, kuyu ağzının görünüşü.
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ESERİN ADI : KEYKUBADİYE
		 SARAYI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesinde, şehrin batısında Kibad Dağı’nın eteğindeki Şeker
gölünün doğu kıyısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Neredeyse tamamen
yok olmuştur.
Tarihi : 13.yüzyılın ilk çeyreği.
Plan ve mimari özellikleri : Şeker fabrikasının içindeki Şeker gölünün doğusunda bulunan saray kalıntılarından günümüze iki adet
yapı kalıntısı ulaşabilmiştir. Bunlardan biri sivri tonozlu bir bina kalıntısıdır. Diğeri ise baldaken tarzında yapılmış ve kervansarayların köşk
mescitlerini hatırlatan bir yapıdır. 1968 yılında
Prof.Dr.Oktay Aslanapa tarafından yapılan kazıda zemin suyunun fazla olması nedeniyle çok
fazla mimari unsur belirlenememiştir. Kazılar
sırasında göl kenarında bir iskele ve arkasında
bazı yapı temel izleri ortaya çıkarılmıştır. Yapı
temel izleri bugün bir kısmı ayakta olan sivri
tonozlu bina kalıntısına kadar devam etmekteydi. Bu temel ve bina kalıntısının yaklaşık 30
m.kadar kuzeyinde, kervansaray avlularındaki
mescide benzeyen dört ayaklı baldaken bir yapı
yer almaktaydı. Ayaklar arasındaki kemer yüzeylerinde bulunan geometrik süslemeler bugün artık tamamen silinmiş durumdadır.
1992 yılında, sarayın önündeki göl kurutulunca içerisinde bol miktarda çini çıkmıştır.
Bu çiniler geometrik ve bitkisel süslemeli
olarak yapılmış aralarında birkaç tane figürlü
süslemeye yer verilmiştir. Turkuvaz, patlıcan
moru, lacivert, kahverengi renklerin kullanıldığı bu çinilerde sır altı tekniğinin yanı sıra,
sır üstü tekniği de kullanılmıştır. Keykubadiye Sarayı’nın, Memluklu sultanı Baybars’ın
Anadolu’ya geldiği sıralarda (1270 ler) ayakta
olduğu bilinmektedir. Aksaraylı Kerimeddin
Mahmud, 1265 yılında Kayseri sarayının yıkılmış olduğunu belirtmektedir. Selçuklu tarihçisi
İbn-i Bibi Keykubadiye sarayıyla ilgili olarak
tamamlayıcı bilgiler verir. Bahçesinde yeşil bir
deniz olduğunu, balıkların kulaklarındaki halkaların altından, sırtlarındaki zırhların gümüş-

ten yapıldığını, Alaeddin Keykubad’ın oturması
için bir eyvanın bulunduğunu, eyvanın önünde,
suyunu Kevser suyunda alan ve gül suyu akıtan
bir çeşmenin varlığından bahseder.
Süslemesi : Sarayın bazı bölümlerinin çiniyle kaplı olduğu çevredeki buluntulardan anlaşılmaktadır.
Malzeme ve teknik : Bina duvarlarında
kesme taş, üst örtülerde moloztaş, duvar kaplamalarında çini malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi varsa da günümüze ulaşamamıştır.
Tarihlendirme : Tarihi kaynaklardan dolayı
Selçuklu sultanı I.Aleaddin Keykubat dönemine (1219-1237) tarihlendirilir.
Kaynakça:
Oktay Aslanapa, “Kayseri ve Keykubadiye Köşkleri Kazısı”, Türk Arkeoloji Dergisi,
13/1, 1964, s.5-41.
Zeki Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten, S.68, 1953, s.501-517.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
Sarayları ve Köşkleri”, Vakıflar Dergisi, S.28
(2004), s.242-244.
Osman Eravşar, “Kayseri’deki Selçuklu
Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, İstanbul
2000, s.93.
Metin Sözen, Devletin Evi Saray, İstanbul
1990, s.26.
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Keykubadiye Sarayı kalıntısı.

Keykubadiye Sarayı
kalıntısı.
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ESERİN ADI : ERKİLET 		
		 HIZIRİLYAS 		
		 KÖŞKÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı bugün için onarıma muhtaçtır.
Tarihi : M.1241
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri’yi
tümüyle gören bir Helenistik dönem tümülüsünün üzerine inşa edilen köşk, yaklaşık kare
ölçülerde bir yapıdır. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen yapının kuzey cephesinde,
köşelerde sekizgen biçiminde kuleler görülür.
Cephe ortasında yarım sekizgen şeklinde düzenlenmiş payanda yer alır. Bu payanda doğu
ve batı cephelerin ortansa da yerleştirilmiştir.
Köşkün güney cephesinin köşelerindeki kuleler kuzeydekilerden farklı olarak silindirik şekilde düzenlenmişlerdir. Güney cephe zeminden yaklaşık 1 m. Yukarıdadır. Bu yükseklik
bu cephede yapıya çıkmak için bir merdiven
bulunduğunu akla getirir. Güney cephenin ortasında, beden duvarlarından dışa taşırılmış olarak kurgulanmış taçkapı yer almaktadır. Taçkapı, genişlikleri farklı ve taçkapı nişine doğru
kademelenen dört bordürle çerçevelenmiştir.
Birinci bordür bezenmeden düz yüzeyli olarak
bırakılmıştır. İkinci bordürün yüzeyin yan yana
sıralanmış üç yapraklı palmet kabartmalarıyla
bezenmiştir. Üçüncü bordür, kırık çizgi sisteminden gelişen 11 kollu yıldızların meydana
getirdiği geometrik kompozisyonuyla süslenmiştir. Dördüncü bordür ise geçmeler yapan
şeritlerin oluşturduğu geometrik bezemeli bir
kompozisyona sahiptir. Taçkapı yan nişleri üç
sıra mukarnaslı kavsarayla örtülmüş olup köşelere birer gülbezek işlenmiştir. Mihrabiyelerin
üzerindeki taçların yüzeyi ise alt-üst geçmeler
yapan şeritlerin meydana getirdiği sekizgenlerden oluşan geometrik kompozisyonla bezenmiştir. Taçkapıyı yandan sınırlayan sütuncelerin üzeri de geometrik geçmelerle süslenmiştir.
Köşkün iç mekanında kuzey-güney doğrultuda ters L biçiminde bir sofa bulunur. Sofa704
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nın üst örtüsü genel olarak sivri tonoz olmakla
birlikte kapının arkasına rast gelen bölümün
örtüsü çapraz tonozdur. Sofanın batı tarafında
iki oda yer alır. Bu odalar birer kapıyla sofaya
açılırlar. Odalardan kuzeyde olanın batı duvarına bir mazgal pencere açılmıştır. Sofanın batı
duvarında da aynı ölçülerde ve aynı formda bir
pencere yer alır. Her iki odanın da üst örtüsü
sivri tonozdur. Güney doğu köşede diğer iki
odadan daha büyük plânlanmış mescit bölümü bulunmaktadır. Mescit mihrabının üzeri bir
mazgal pencere açıklığıyla boşaltılmıştır. Mescit bölümünün kuzey tarafındaki eyvan biçimli
mekan, mutfak olarak kullanılmış bir mekandır.
Bu mekanda yan duvara bitişik olarak yuvarlak
kemerli niş şeklinde bir ocak bulunmaktadır.
Yapının kuzey cephesinin doğu tarafında bulunan merdivenle köşkün damına çıkılmaktadır.
Diğer örneklerden farklı olarak köşkün neden şehrin bu kadar uzağına yapıldığı hala çözülmüş değildir. Hem kaybolmuş kitabesi ve
hem de bezemelerinden hareketle kesinlikle

bir Selçuklu ve Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi yapısı olan eserin hangi amaçla yapıldığı ve
neden Keyhüsrev Köşkü veya Sarayı gibi isimlerle değil de “Hızır İlyas” adıyla anıldığı da
bilinmemektedir.
Süslemesi : Yapının güney cephesindeki
beyaz mermerden tasarlanmış taçkapısı özellikle geometrik bezemeleriyle dikkat çekicidir.
Kayseri’deki beyaz mermer kullanımının bu
yoğunlukta olduğu tek yapı olması bakımından
önemlidir.
Malzeme ve teknik : Yapı genelinde düzgün kesme taş, taçkapısında beyaz mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Var olan kitabesi günümüzde kayıptır.
Tarihlendirme : H.1241 yılında inşa edildiği günümüze ulaşamamış kitabesinde belirtilmiştir.

Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
Sarayları ve Köşkleri”, Vakıflar Dergisi, S.28
(2004), s.248.
Osman Eravşar, “Kayseri’deki Selçuklu
Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, İstanbul
2000, s.96-97.
Albert
Gabriel,
Monument
Turcs
D’Anatolie, c.I, Paris 1931, s.67-71.
Tahsin Özgüç-Mahmut Akok, “Alayhan,
Öresun Han ve Hızır İlyas Köşkü, İki Selçuklu Kervansarayı ve Köşkü”, Belleten, c.XXI
(1957), s.143-144.
Metin Sözen, Devletin Evi Saray, İstanbul
1990, s.22-23.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul,
1984.
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Hızır İlyas Köşkü, taçkapı.

Hızır İlyas Köşkü taçkapı detayı.
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Hızır İlyas Köşkü, iç mekan.

Hızır İlyas Köşkü, iç mekan.

Hızır İlyas Köşkü, dama çıkış merdiveni.
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ESERİN ADI :		KIZILKÖŞK
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayeri ili, Melikgazi ilçesi, Billurbağlar Mevkiinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük bölümüyle yıkılmış, define arayıcılarının tahribatına uğramış ve kaplama taşlarının çoğunun sökülerek
çalındığı gözlenmektedir.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Köşk tıpkı Hızır İlyas köşkü gibi bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Tepenin kuzeybatı ucunda yer almaktadır. Köşkün kuzey tarafında duvarla bir teraslama yapılmıştır. Köşkte Gesi taş ocaklarından
çıkarılan kırmızı renkli tüf taş kullanılmıştır.
Tonozun inşasında ise bazalt nitelikli yassı taşlar değerlendirilmiştir.
Köşk doğu-batı doğrultusunda uzanan ve
arka arkaya konumlanmış tonoz örtülü iki dikdörtgen mekandan oluşmaktadır. Bugünkü kalıntılardan kuzey taraftaki mekanın bir duvarla
bölünmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü
kalıntılardan hareketle yapının bütünlüğünü giriş cephesini anlamak zordur.
Süslemesi : Yapıda ne tür süslemeler olduğu
mevcut kalıntılardan anlaşılmamaktadır. Ancak
çevrede rastlanılan firuze renkli çini parçaları
köşkün çiniyle kaplı olabileceğini ve adından
dolayı da duvarlarında kırmızı boyalarla yapılmış freskler bulunabileceğini göstermektedir.
Malzeme ve teknik : Kaba yonu ve moloztaş
duvarlarda kesme taş kaplama görülmektedir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Osman Eravşar konuyla ilgili araştırmasında eserin restitüsyon plânı ile günümüz Selçuklu köşklerinin plân ve diğer özelliklerini karşılaştırmakta ve esas önemlisi köşkün adının 1246 tarihli bir vakfiyede geçmesinden dolayı
eseri en geç 1246 yılına tarihlemektedir. Şimdilik
bu görüşe biz de katılmaktayız.
Kaynakça
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
Sarayları ve Köşkleri”, Vakıflar Dergisi, S.28
(2004), s.247.
708

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

(Osman Eravşar’dan)

Osman Eravşar, “Kayseri’deki Selçuklu
Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, İstanbul
2000, s.95-96.
Osman Eravşar, “Az Bilinen Bir Selçuklu
Köşkü:Kızılköşk”, VI.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002), (Ed:M.Denktaş-Y.
Özbek-A.Sağıroğlu-Arslan), Kayseri 2002,
s.365-370.

Kızılköşk genel görünüş.
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ESERİN ADI : HAYDARBEY 		
		 KÖŞKÜ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Argıncık
mahallesinde , yerleşimden uzak tarlalar içinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün son yıllarda yapılan onarımla sağlam hale getirilmiştir.
Tarihi : 14.yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda 21.80x18.00 m. ölçülerinde dikdörtgen planda bir yapıdır. Yapının kuzey cephesinden yaklaşık 7 m. Kuzeye taşırılmış mekanın batı cephesine açılan kapıdan köşke girilmektedir. Köşke girişi sağlayan taçkapı yapının anıtsallığının yanında oldukça mütevazidir.
Taçkapı bezemesiz bir bordürle çerçevelenmiştir. Giriş kapısı profilli konsollara oturan basık
kemer şeklindedir. Kemer üzeri sivri kuşatma
kör kemerle tamamlanmış, alınlık bezenmeden
yalın bırakılmıştır.
Giriş kapısından ulaşılan servis mekanı kuzey ve batı yöne uzatılmış L şeklinde bir plana
sahiptir. Bu mekanın üzeri beşik tonozla örtülüdür. Servis mekanının kuzey ve doğu duvarına birer, batı duvarına ise sivri kemerli ikişer
niş açılmıştı. Servis mekanının doğu duvarına,
konsol şeklinde yerleştirilmiş merdivenler köşede bir sahanlığa ulaşıp güney duvardan çatıya uzanmaktadır. Bu mekanın doğu tarafındaki
duvarlara üç mazgal pencere açılmıştır. Servis
mekanının güney duvarının doğusuna açılan
bir kapıdan bir odaya, batısına açılmış kapıdan
da köşkün sofasına geçilmektedir.
Köşkün asıl mekanı kuzey-güney doğrultudaki bu sofa ve sofanın doğu ve batı cephelerinde sıralanan odalardan oluşmaktadır. Sofanın
güney duvarına iki mazgal pencere açılmıştır.
Sofanın üzeri sivri kemerle takviye edilmiş sivri beşik tonozla örtülüdür. Köşk sofasının batısında her biri birer kapıyla sofaya açılan dört
oda bulunmaktadır. Odalardan kuzey taraftaki
L şeklinde bir plânlamayla diğerlerinden farklı
bir düzenleme arz eder. Güney taraftan ikinci
odanın kapısı basit bordürlerle çevrilerek diğerlerinden ayırılmıştır. Bütün odaların üst örtüleri
kuzey-güney doğrultuda tonoz iken kapısı farklı
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yapılan odanın üst örtüsü doğu-batı doğrultuda
tonozdur. Odalardan kuzey ve güney uçtaki ikişer, diğerleri birer mazgal pencereyle aydınlatılmıştır. Sofanın doğusunda da dört oda bulunmaktadır. Bu odalardan bir açılan kapıyla servis
mekanıyla ilişkilendirilmiştir. Diğer üç oda bir
kapı aracılığıyla sofaya açılmaktadır. Doğu taraftaki odalardan güneyden ikinci odaya açılan
kapıdan diğer odalara da geçilmektedir. Odalarda bire tane mazgal pencere bulunmaktadır.
Bütün odaların üzeri sivri beşik tonozla örtülüdür. Sofanın batısındaki mekanların köşkün
selamlığını, doğusundaki mekanların haremliğini oluşturduğu belirtilebilir. Giriş bölümü ise
servis mekanı olarak kabul edilebilir.

Süslemesi : Kayda değer bir süsleme barındırmaz.
Malzeme ve teknik : Yapını tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının tarihlendirmesine
yardımcı olacak kitabesi veya vakfiyesi yoktur.
Yapıya adını veren Haydar Bey’den dolayı birtakım tarihlendirmeler yapılmaktadır. Eretna
döneminde yaşayan ve Şah Kutlu Hatun türbesine defnedilmiş olan Haydar Bey’in yapının
banisi olabileceği düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar yapının plânını Beyşehir Kubadabad
sarayının plânıyla, Erkilet Hızırilyas Köşkünü
plânıyla karşılaştırarak 13.yüzyıla tarihlendirmişlerdir. 1530 tarihli Osmanlı kayıtlarında yapıdan Haydar Bey Köşkü diye bahsedilmektedir. Ayrıca Evliya Çelebi’de yapıdan bu isimle
bahsetmektedir. Yapının Haydar Bey’in ölüm
tarihini dikkate alarak 14.yüzyılın ikinci çeyre-

ğinde yapılmış olabileceği belirtilebilir.
Kaynakça:
Saim Cirtil, Eretna Beyliği Mimarisi, Konya 2001, s.288-293.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
Sarayları ve Köşkleri”, Vakıflar Dergisi, S.28
(2004), s.248.
Osman Eravşar, “Kayseri’deki Selçuklu
Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, İstanbul
2000, s.96-97.
Albert
Gabriel,
Monument
Turcs
D’Anatolie, c.I, Paris 1931, s.67-71.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
ve Beylikler Dönemine Ait Bazı kitabe ve Mezartaşları”, İ.Ü.Ed.Fak. Tarih Dergisi, S.34,
s.511-12.

Haydar Bey Köşkü genel görünüş.
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ESERİN ADI : CIRGALAN HANI
İnceleme Tarihi :
Yeri : Kayseri-Sivas yoluna yakın Cırgalan
mevkiinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde duvarlarının büyük bir kısmı yıkık olan hanın, dış ölçüleri, temel izlerinden hareketle 20x30 m. olduğu anlaşılmaktadır. Duvar kalınlığı ise 0.90 m.
dir.
Tarihi : 13. yüzyıl
Plan ve mimari özellikleri : Mevcut kalıntılarına bakıldığında avlusuz bir han olduğu anlaşılmaktadır. Yapının kuzey cephesinde açılan
giriş kapısının dışında duvar izlerinin bulunmaması avlusuz olduğu kanaatini güçlendirmektedir.
Mevcut kalıntılardan;giriş kısmı belli olan
hanın, girişinin kuzey-batı köşesinde bir mekan
bulunmaktadır. Bu mekan yaklaşık 6.50x6.50
m. ebatlarındadır ve güney köşesinde kemerlerle beden duvarlarına bağlanan kare formlu
paye bulunmaktadır. Kare mekanın üst örtüsü
sivri tonozludur. Bu mekanın simetriğindeki
mekanın beden duvarları kısmen günümüze
ulaşabilmiştir.
Toplam 10 bölümden oluşan kapalı mekanların 7 m. genişliğindeki holün iki yanına dizilmesi dikkate alındığında, mevcut kalıntılarla
düşünülen restitüsyon planına göre “kapalı tip”
han grubuna dahil edilebilir. Tüm mekanların
üst örtüsü sivri tonozdur. Örtüsü kuzey-güney
doğrultusunda, kapalı mekanların doğrultusu
ise doğu-batı yönündedir.
Süslemesi : Yapının günümüze ulaşan kalıntıları süslemesi hakkında fikir verecek nitelikte değildir.
Malzeme ve teknik : Eserde yapı malzemesi olarak düzgün kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Moloz taş daha çok üst örtüde, tonozlarda kullanılmakla birlikte, kuzey-batıdaki
duvar kalıntılarında blokaj malzemesi olarak
uygulanmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi bulunmamaktadır.
Tarihlendirme :Hanın tarihlendirilmesi
için benzer han örnekleri ile karşılaştırma yapıldığında; 13. yüzyılın sonlarında yapıldığı bilinen
Iğdır Hanı plan olarak benzemektedir. Bu benzerlikten dolayı yakın bir tarihte yapılmış olabi-

leceği düşünülmektedir. Diğer bir husus Cırgalan
hanının duvarlarında bulunan taşçı işaretleridir.
Kayseri yapılarında bulunan taşçı işaretlerinin 14.
yüzyıldan itibaren görülmediği fikri ileri sürülmüştür. Buradan hareketle yapının 14. yüzyıldan
önce yapıldığı kabul edilebilir.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Devri Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri”, Türk Etnoğrafya Dergisi, S. XVII,
Ankara, 1982.
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Cırgalan Hanı kalıntıları.

Cırgalan Hanı kalıntıları.
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ESERİN ADI : KAYSERİ 			
		 BEDESTENİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Camikebir Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine
uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.903/M.1497.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri ticaret tarihiyle ilgili çeşitli kaynaklarda şehirde iki
bedestenin varlığından bahsedilir ancak günümüze bir tanesi ulaşmıştır. Yapı Kayseri ticari
dokusu içinde Vezir Han’ın üçüncü avlusuna
bitişik olarak, Kapalı Çarşıyla da ilişkilendirilmiştir.
İçten içe 19.30 x 19.30 m. ölçülerinde kare
bir plâna sahip olan bedestenin dört yönde birer kapısı vardır.Bunlardan kuzey ve güneydekiler, bu yönlerde bulunan ve kanat olarak
adlandırılan bölümlerle irtibatlıyken, doğu ve
batı kapıları Sipahi Pazarına ve Kapan Han ile
Bedesten arasındaki Ulu Sokağa açılırlar. Bedestenin üzeri ortada yer alan kare kesitli taş
ayaklara ve duvarlara atılmış sivri kemerlerin
taşıdığı dokuz kubbe ile örtülmüştür. Kubbelere pandantiflerle geçilmiştir. Kubbe eteklerinde
iki sıra profilli silmeler yer alır. Ortadaki kubbenin pandantifleri mukarnaslarla bezenerek
diğerlerinden ayrı düzenlenmiştir. Ortadaki
kubbede pandantiflerin üzerine gelecek şekilde
içten sivri, dıştan yuvarlak kemerli birer pencere açılmıştır. Güneydoğu köşedeki kubbenin
güney ve doğu taraflarında dikdörtgen, pandantifler hizasında ise küçük ölçekli yuvarlak birer
pencere bulunur. Güneybatı köşedeki kubbenin
güney tarafında dikdörtgen, pandantifler hizasında ise yuvarlak birer pencere vardır.
Bedestenin batı cephedeki girişi bir eyvan
şeklinde düzenlenmiştir. Dışta kesme taş ile
oluşturulan yuvarlak kemerli bölümden aralık
kısmına geçilir ve bu kısmın iki yanında beşik
tonozlu birer eyvan bulunur. Aralık çapraz tonozla örtülüdür. Giriş kemeri tek parça taştan
yapılmış olup basık bir görünüşe sahiptir. Yapının güney ve kuzey girişleri birbirine benzer.
Kapıların söveleri kemer üzengisine kadar be718
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den duvarları ile aynı seviyede örülmüş, üst kısımda ise dışarı çıkıntı yapan ve ters U şeklinde
izlenen bir özelliğe sahiptir.
Güney taraftaki kanatta, ortada, yapının esas
bölümündeki kubbelerden daha büyük ve yüksek bir kubbe bulunmakta, kubbenin doğu ve
batı taraflarında sivri beşik tonozlarla örtülü birer eyvan bulunmaktadır. Merkezi kubbe sivri
kemerler tarafından taşınmaktadır ve pandantif geçiş elemanı olarak kullanılmıştır. Kubbeli
bölüm ile doğu ve batıdaki eyvanlar sonradan
bir duvarla birbirinden duvarla ayırılarak ayrı
mekanlara dönüştürülmüştür. Batıdaki eyvanın
bir süre mescid olarak kullanıldığını Mehmet
Çayırdağ ileri sürer. Mustafa Cezar kuzey ve
güneydeki bölümlerin bedestenin ilk inşasından olmadığını sonradan eklenmiş olduğunu
belirtir.
Süslemesi : Herhangi bir bezeme unsuru
bulunmayan yapı oldukça sadedir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Bedestenin inşa kitabesi, kuzey
kanattan esas mekana geçişi sağlayan kapı üzerinde yer almaktadır. İki satır nesih yazıyla düzenlenen kitabenin Türkçe okunuşu şöyledir.

Bu bina Mehmed Han’ın oğlu, büyük şan,
adalet ve ihsan sahibi sultan Bayezıd Han’ın,
Allah mülkünü devam eylesin, kullarından
Abdülhay’ın oğlu, kılıç ve kalem sahibi muhterem Emir Mustafa tarafından halkın ihtiyacı için dokuzyüz üç senesinin kutsi Muharrem
ayında yaptırıldı.
Tarihlendirme : Yukarıdaki kitabeden hareketle yapının H.903/M.1497 yılında Abdülhay
oğlu Emir Mustafa tarafından inşa ettirilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Mustafa Bey’in 1497
tarihli vakfiyesine göre bu bedesten dışında
Kapalı Çarşıda da 35 dükkan inşa ettirmiştir.
Kaynakça:
Ali Baş, Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine
Bir Araştırma, Kayseri1996.
Mustafa Cezar, Tipik Yapılarıyla Osmanlı
Şehirciliğinde Çarşı ve Klâsik Dönem İmar
Sistemi, İstanbul 1985.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve XVI.Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi,
S.13, Ankara 1981, s.531-581.

Kayseri Bedesteni ve Vezirhanın genel görünüşü.
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Bedeten üst örtü.

Bedeten iç mekandan görünüş.
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Bedeten kubbesine geçiş ögesi.

Bedeten kubbesine geçiş ögesi.
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ESERİN ADI : BARSAMA HANI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Barsama
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı bugün kısmen
harap durumda görünmekle birlikte muhtemelen ağıl olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapı üzerinde tarih yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Han KayseriBünyan yolu üzerinde bulunmakta olup, Barsama Camisinin 300 m. kuzeydoğusundadır. Yapı,
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Yapının avlusu yoktur. Han, arazinin engebeli yapısından da yararlanılarak yapılmıştır.
Eser, aralarında 70-80 cm. mesafe bırakılarak
yan yana güney kuzey doğrultuda atılmış yedi
yuvarlak kemer ve bunların aralarının sal taşlarıyla kapatıldığı tonozlu bir üst örtüye sahiptir.

Barsama Hanı, genel görünüş.
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Yapının doğu tarafta, arazi kazılarak genişletilmiş olduğu dikkati çekmektedir. Yapının giriş
cephesi batı cephe olup, kemer açıklığının kısmen duvarla kapatılmış olduğu görülmektedir.
Süslemesi : Eserde herhangi bir bezeme
yoktur.
Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taşla
birlikte ağırlıklı olarak kaba yonu moloz taş
kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserle ilgili kitabe veya
vakfiye gibi herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak hanın yakınındaki Barsama Camisinin 16.yüzyılda yapılmış olduğu bilinmektedir.
Hanın Kayseri –Bünyan yolu üstünde bulunduğunu da düşünerek bu küçük ölçekli hanın
camiden daha sonra 17 veya 18. yüzyıllarda
yapılmış olabileceği kabul edebiliriz.

Barsama Hanı, genel görünüş.

Barsama Hanı içerden görünüş.
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ESERİN ADI : VEZİR HANI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ulu Caminin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Ticari amaçla kullanılmaktadır.
Tarihi : 18.yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Vezir Hanı üç
avlulu plân şemasına göre kesme taştan iki katlı olarak yapılmıştır. Yapı kuzeyinde bulunan
Bedestenin ve güneybatısında bulunan Ulu Caminin daha önceden inşa edilmiş olmasından
dolayı sınırlı bir alanda inşa edilmiş olup, genel
han şemasından farklılıklar sergilemektedir.
Hana giriş doğu cepheden, Kapalı Çarşının
bir bölümünü oluşturan Urgancılar Çarşısının
girişinin hemen yanından sağlanmıştır. Bir çok
handa olduğu gibi Vezir Handa da giriş diğer
bölümlerden daha yüksek tutulmuştur. Cephenin kuzeyine doğru yerleştirilen giriş yuvarlak
kemerlidir. Profilli silme kuşağı ile çerçevelenen giriş kemerinde iki ayrı renk taş kullanılmıştır. Kilit taşının yüzeyine de mühr-ü Süleyman işlenmiştir. Kemerin üstünde Latin harfleri
ile yazılmış “Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Vakfı 1723” ibaresi yeralmaktadır.
Giriş kapısının güney tarafında üzeri beşik
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tonozla örtülü bir dükkan yer almaktadır. Doğu
cephe açıklığı sivri kemerli olup kemer, alt tarafı mukarnas dizileri ile süslenen taş konsollara oturmaktadır. Bu dükkan tamamen dışardan
kullanılmakta olup avlu ve hanın diğer mekanlarıyla bağlantısı yoktur. Bu mekan muhtemelen han bekçisinin odası olmalıdır.
Girişin önünde sivri beşik tonozla örtülmüş
bir hol bulunmaktadır. Buradan birinci avluya
geçilmektedir. Avlunun etrafı iki katlı revak
sırası ile çevrilidir. Ancak giriş kanadındaki
revaklar cephenin yarısına kadar devam etmekte, giriş kısımı diğer bölümlere göre daha
yüksek olduğundan burada revak yapılmamıştır. Böylelikle yapının bu bölümünde genel han
plânının bir özelliği olan ve dört yönde kesintiye uğramadan devam eden revak sisteminden
vazgeçildiği görülür. Revakları taşıyan ayaklar

kare plânlı olup kesme taştan yapılmıştır. Ayakları birbirine bağlayan sivri kemerlerde kesme
taştan yapılmış olup üzengi seviyesinde demir
gergi çubukları bulunaktadır. Zemin katta yer
alan odalar dikdörtgen biçiminde olup sivri tonozlarla örtülüdür. Sadece köşelerde yer alan
odalar kareye yakın bir plâna sahiptir. Oda kapıları basık kemerlidir ve genellikle her odanın
avluya açılan dikdörtgen şekilli ve lokma demirli birer penceresi vardır. Avlu duvarı geniş
olmayan ve pencere açılamayan odaların ise
pencereleri kapı üzerine yerleştirilmiştir. Birinci avlu bölümünde zemin katta toplam 15 mekan bulunmaktadır. Ancak bu odaların hiçbiri
bir diğeri ile eş değildir. Mekanların çoğunun
kapalı olması nedeniyle içlerine girilememiştir.
Ancak açık olan mekanların görülmesi ve kullanıcılarla yapılan görüşmelerden tüm odalarda
ocak bulunduğu öğrenilmiştir. Bunların prizmatik şekilli bacaları çatıda görülebilmektedir.
Birinci avlunun üst katına doğrudan bir çıkış
yoktur. Batı kanat revakı içerisinde yer alan 21
basamaklı merdivenle ikinci avlu bölümünün üst
katına ulaşılmakta olup buradan merdivenin güneyinde kalan bir koridorla birimin avlu kısmına
geçilmektedir. Merdiven boşluğunun revakta yer
alan bölümü çapraz, diğer kısmı ise beşik tonozla örtülüdür. Aynı plân şemasının uygulandığı
üst katta da 15 oda ile bunlara ilave olarak giriş bölümünün üzerine yerleştirilmiş 4 oda daha
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bulunmaktadır. Giriş üzerindeki odalara güney
revağının doğu ucundaki sekiz basamaklı merdivenle çıkılan sahanlıktan ulaşılmaktadır. Merdiven sahanlığının üzeri, diğer revak kısımlarından farklı olarak aynalı tonozla örtülmüştür. Üst
kat odaları zemin kattakilerden farklı olarak dış
cephelerine de birer adet pencere yerleştirilmiştir. Tüm odaların avlu cepheleri sıvalı olduğu
için sadece kapı ve pencerelerin yekpare blok
taşlarla oluşturulan söve, eşik, lento ve kemer
gibi elemanları izlenebilmektedir.
Hanın ikinci avlusuna, birinci avlunun batı
revağı içerisinden, üzeri tonozla örtülü bir koridordan geçilmektedir. Söz konusu tonozun revak
içerisinde kalan bölümü beşik diğer kısmı çapraz
tonoz şeklinde yapılmıştır. Birinciye göre daha
büyük ve düzgün, kareye yakın bir plâna sahip
olan ikinci avlunun etrafı dört yönden revaklarla
çevrilidir. Revağın, girişin önünde yer alan bölümü çapraz, diğer bölümleri ise yarım çapraz,
yarım beşik tonozla örtülmüştür. Birinci avluda
olduğu gibi burada da revakların gerisindeki mekanlara ait duvarlarda, kapı ve pencerelerin çerçeveleri dışında kalan kısımların tamamen sıvandığı görülür. Söz konusu çerçeveler yine yekpare
blok taşlarla oluşturulmuştur. Revakların kemer
ayakları kare plânlıdır ve büyük blok taşlarla
oluşturulmuştur. Ayakların üst kısmında ise başlık yapılmıştır. Ayakları birbirine bağlayan sivri
kemerlerde kesme taştandır. Yine üzengi seviyesinde iki yönde atılmış olan demir gergilerle hem
kemerlerin iki uçlarının birbirine hem de kemerlerin duvarla bağlantısı sağlanmıştır. Zemin katta
revaklara açılan 23 adet oda bulunmaktadır. Üst
kat da zemin katla aynı plân şemasına sahip olup
sadece birinci avlu bölümü ile olan geçişlerden
dolayı ufak değişiklikler bulunmaktadır. İkinci
avlunun üst katına daha önce de belirttiğimiz gibi
birinci avlunun batı revağındaki bir merdivenle
çıkılmaktadır. Ayrıca avlu içerisinden de kuzey
revağa sonradan onarımlar sırasında ilave edildiğini öğrendiğimiz taş merdivenle çıkılmaktadır.
Merdivenin konumu diğer şehir içi hanlarında görülmeyen bir özellik yansıtmakta olup, bu durum
baştan yapıyla birlikte plânlanmadığı, sonradan
ilave edildiği fikrini güçlendirmektedir. Üst katın
doğu revağı ile birinci avlunun üst katı arasında
bir koridor oluşturularak, burada da bir geçiş sistemi uygulanmıştır. Üst katta da revakların içerisi
sıvalıdır ve sadece kapı ve pencerelerin çerçeveleri sıvanmadan bırakılmıştır. Yine revakların
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üzeri yarım çapraz, yarım beşik tonoz sistemiyle
örtülmüştür. İkinci avlunun da hem zemin katta
hem de üst kattaki tüm odalarında bacaları çatıda
izlenebilen birer adet ocak bulunmaktadır. Kare
prizma şeklindeki bacaların üzeri hafif konik bir
biçimde örülmüştür.
İkinci avlunun ortasında mermer kaplama yapılmış sekizgen plânlı bir şadırvan bulunmaktadır. Ancak bu şadırvanın son senelerde yapıldığı
anlaşılmaktadır. Çünkü Gabriel’in kitabında yer
alan bir fotoğrafta, aynı yerde farklı malzeme ile
yapılmış, çokgen plânlı bir şadırvan görülmektedir. Avlunun kuzeybatı köşesinde, kuzey ve
batı revakları önünde bodruma inen merdivenler
bulunmaktadır. Kuzey ve batı kanatların altında
devam eden bodrumun daha önceleri ahır olarak kullanıldığı, şimdilerde ise yakın zamana
kadar derilerin işlendiği ve depolandığı mekan
olarak değerlendirildiği öğrenilmiştir. Ancak
içine girilememiştir. Ayrıca yapıda önemli bir
detay olduğunu düşündüğümüz, kuzey revağındaki ayaklardan doğudan 3.ayağın içine bir kasa
yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. Bu kasanın
1980’li yıllarda yapılan onarımlar sonucunda
ortaya çıktığı öğrenilmiştir.
Yapının üçüncü avlusuna, ikinci avlunun
kuzey tarafından, hem zemin, hem de üst katta
yer alan birer koridordan geçilmektedir. Ayrıca
Bedestenin bitişiğinden, yine bir kapı vasıtasıyla zemin kata ulaşılır ki, bu kapı aynı zamanda
Kapalı Çarşı ile de irtibatlıdır. Üçüncü avlu aslında L şeklinde bir plân şeması göstermektedir.
Bedestenin doğu ve güney duvarları bu avlunun oluşumunu sağlar. Avlunun doğu ve güney
taraflarında yer alan revak sistemi, hanın diğer
avlu revaklarıyla benzer özelliktedir. Üst kat
kuzeyde bedesten ile birleştirilmiş, bu bölümde iki mekan oluşturulmuştur. Üçüncü avlunun
oda, ayak ve kemer gibi mimari elemanları, hanın diğer kısımları ile benzerlik göstermektedir.
Odaların hepsinde ocak bulunur. Kapı ve pencerelerin çerçeveleri de yine blok taşlarla oluşturulmuştur. Yapının üzeri günümüzde kesme
taş kaplamalıdır. Orijinali hakkında kesin bir
şey söylemek şu an için mümkün değildir. Bugünkü kaplama son senelerde yapılan restorasyon sırasında uygulanmıştır. Revakların zemini
de taş döşelidir.
Yapının cepheleri tümüyle kesme taş ile inşa
edilmiştir. Bu sistem iç kısımda da kendini gös-

terir. Temelde Erciyes’in sert bazalt taşı kullanılmış, üstte ise daha yumuşak taşlara yer verilmiştir. Hanın güney cephesinde, birinci avlu
ile ikinci avlunun birleşme noktasında kırılma
söz konusudur. Cephede, birinci avlunun bir
bölümüne sonradan dükkanlar ilave edilmiş,
cephenin diğer kısmına ise 1782 yılında revaklı
abdest muslukları yapılmıştır. Revaklar yapının kat ayırımı hizasına kadar yükselir. Yine bu
cepheyle, üst kat mekanlarının aydınlatılması
amacına yönelik olarak pencereler açılmıştır.
Güneybatı köşesi Ulu Cami ile arasında dar bir
geçidin bulunması sebebiyle pahlanmış, pahlı
yüzeyin üst kısmında ise mukarnas sıraları ile
süslenen üçgen bir çıkma yapılmıştır.
Batı duvarının güney tarafı, bu kısımda Kayseri’nin en eski yapılarından olan Ulu
Camii’nin bulunması sebebiyle, caminin duvarına uydurularak ve aynı zamanda geçiş sağlamak amacıyla kırılma yapılmış, duvarın bitiş
noktasından itibaren ise hanın duvarı düzgün
bir şekilde devam etmiştir. Ayrıca bu duvarın
güney köşesi pahlanarak, pahlı yüzeyin üst kısmında yine mukarnas sıraları ile süslenen üçgen bir çıkma yapılmıştır. Bu cephede de yine
üst kat ile ilişkili dikdörtgen şekilli ve tek sıralı
pencereler bulunur. Yalnız kuzey köşede, altta
yer alan benzer formlu bir pencere, zemin katın
köşe odasına aittir.
Yapının kuzey tarafında, daha önce inşa edilen Bedesten’in bulunması sebebiyle, bu kısımda farklı bir düzenleme görülür. Hanın duvarları ile bedestenin duvarı birbirlerinden bir koridorla ayrılmış, diğer alanda ise hanın üçüncü
avlusu oluşturulmuştur.
Vezir Hanı genel olarak 2 avlulu plân şemasına göre planlanmış olmakla birlikte, Bedesten ile arasında kalan alanın da üçüncü bir
avlu gibi düzenlenmesi ile yapı 3 avlulu şema
özelliği göstermektedir. Yapı bu haliyle bilinen
örnekler arasında İstanbul’dakiler hariç üç avlulu plân şemasına göre yapılan tek eser olarak
dikkati çekmektedir.
Yapının orijinal kullanımına yani ne tür
bir han olduğuna dair bilgi yoktur. Ancak tüm
mekanlarda ocak bulunması, her mekanın bir
şekilde aydınlatılmaya çalışılması, odalarının
hepsinin de benzer plânda olmaları aynı amaca hizmet ettikleri düşüncesini doğurmaktadır.
Yani han eğer ticari amaçlı olarak kullanılan

bir şehir içi hanı ise o zaman her tüm mekanlar
büro olarak kullanılmakta ve depo olarak ayrılmış mekanlar bulunmamaktadır. Yapının ticari yoğunluğun bulunduğu bir alanda olması,
son derece kısıtlı bir arazi parçası üzerinde her
metrekaresi değerlendirilerek ve hanlarla ilgili
bilinen plân şemaları zorlanarak inşa edilmesi
alanın ne kadar değerli olduğunu ve söz konusu yapı içindeki mekanların sadece konaklama
amacıyla kullanılmayacağını düşündürmektedir. Böylesine kıymetli bir alanda kurulan bir
yapının büro olarak kullanılması daha doğrudur. Ancak bu durumda da genellikle zemin
katta malların depolanacağı mekanların ayrılmış olması gerekmektedir. Ancak arazinin çok
kıymetli olduğu düşünülecek olursa depo gibi
ölü mekanlara bu yapı bünyesinde yer verilmemiş olması muhtemeldir. Bu durumda yapının
dışardan gelen tüccarlar için değil de, şehrin
yerli tüccarları için yapılmış büro niteliğinde
olduğu sonucuna varılabilir.
Süslemesi : Yapının duvarlarındaki kuş
köşkleri dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehirdeki Külliyesine gelir getirmek amacıyla 18.yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Albert Gabriel, Kayseri’deki Türk Anıtları, (Çev.A.A.Tütenk), Kayseri 1954.
Ali Baş, Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine
Bir Araştırma, Kayseri 1996.
Halit Erkiletlioğlu, Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri 1996.
İlknur Aktuğ Nevşehir Damat İbrahim
Paşa Külliyesi, Ankara 1992.
Mustafa Keskin, “Vakıf ve Kayseri’de Paşa
Vakıfları”, III.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 2000, s.319.
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.275
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Vezir Hanı genel görünüş.

Vezir Hanı dış cepheden görünüş.
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Vezir Hanı giriş cephesi

Vezir Hanı giriş kapısı
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Vezir Hanı birinci avludan görünüş.

Vezir Hanı avludan görünüş.
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Vezir Hanı üçünca avludan görünüş.
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ESERİN ADI :PAMUK HANI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cami-i
Kebir Mahallesinde, Vezir Hanının batısında,
Ulu Caminin kuzeyinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde harap halde olmasına rağmen kullanılmaktadır.
Tarihi : 18.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Günümüzde
Pamuk Hanı veya Kapan Hanı olarak bilinen
tarihi kaynaklarda Penbe Han olarak adlandırılmaktaydı. Yasemin Demircan eserin Şah Hatun
vakfı olduğunu ileri sürer. Eserin batı cephesi
ile, güneydoğu köşesine yeni binalar eklenmiş,
özellikle batı taraftaki ekler, hanın bu cephesindeki mekanlarını da içine alacak şekilde düzenlendiğinden, revakların gerisindeki mekanların
tespitini zorlaştırmıştır. Han, ortası revaklı avlulu ve iki katlı olarak yaptırılmıştır. Hana giriş
doğu cepheden sağlanmış ve cephenin kuzey
tarafı, giriş açıklığının 1,5 m. kadar kuzeyinden itibaren, arsa veya yol şartlarından olsa
gerek pahlanmıştır. Pahlı yüzeyde, çerçeveleri
kesme blok taşlarla oluşturulan altlı üstlü dikdörtgen formlu birer pencere açılmıştır. Girişin
güneyine buradaki orijinal mekanlar yıkılıp iki
katlı ilave mekanlar eklenmiştir. Hanın kuzey
kanadına ait zemin kat odalarının dış cephe duvarları sonradan yıkılmış, yeniden düzenlenen
odaların girişleri bu cepheye açılmıştır. Üstte
ise birinci kat odalarının pencereleri görülmektedir. Yapının batı tarafına revakların gerisindeki mekanları da içine alacak şekilde tamamen
yeni binaların inşa edilmesi sebebiyle, bu cephenin orijinal durumu ile ilgili olarak kesin bir
şey söylenememektedir. Kuzey tarafta olduğu
gibi, güney kanattaki mekanların da dış cephe
duvarları yıkılmış ve yenilenen odaların girişleri bu cepheye açılmıştır. Cephenin üst kısmında
ise, birinci kat mekanlarına ait olan ve çerçeveleri blok taşlarla oluşturulan dikdörtgen formlu
pencereler yer alır.
Yapının doğu cephesi giriş eyvanı şeklinde
düzenlenmiş olup, eyvan kemeri profilli konsollara oturmaktadır. Kemer köşeliklerinin
kenarlarına, öne doğru 120 cm. çıkıntı yapan
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birer adet profilli taş konsol yerleştirilmiştir.
Konsolların orijinal fonksiyonu hakkında kesin
bir şey söylenememektedir. Han sakinlerinin
verdiği bilgiye göre, yapının otel olarak kullanıldığı dönemde pencerelerden birinin kapıya
dönüştürülüp balkon amacına yönelik bir kullanımdan dolayı yapılmıştır. Giriş cephesinin üst
kata ait bölümü yenilenmiş, buraya giriş kemerinin üstüne gelecek şekilde dikdörtgen formlu
iki pencere açılmıştır. Bu cephenin güney tarafında ise yine dikdörtgen biçimli altlı üstlü
birer pencere bulunmaktadır. Girişin kuzeyinde
de diğerlerinden daha küçük ölçekli bir pencere
daha bulunmaktadır. Hanın saçağı duvar yüzeyinden çıkıntı yapan düz silmeyle bitirilmiştir.
Giriş eyvanının kuzey duvarındaki açıklıktan
beşik tonozlu bir koridor vasıtasıyla ulaşılan ve
üzeri yine beşik tonozla örtülü olan dikdörtgen
plânlı bir odaya girilir. Odanın içerisi tamamen
sıvalıdır. Güney duvarında sivri kemerli bir niş
bulunan eyvanın üzeri eyvan kemerinin uzatılmasıyla oluşan sivri beşik tonozla örtülüdür.
Giriş eyvanından basık kemerli kapı aracılığıyla aralık bölümüne geçilmektedir. Aralık mekanının üzerini örten beşik tonoz iki sivri kemerle
takviye edilmiştir. Tonoz, birbirini takip eden
iki kemer arasında farklı kotlarda düzenlenmiştir. Giriş eyvanı biraz yüksek, ikinci bölüm alçak, üçüncü bölüm ise yüksektir.
Aralığın ikinci bölümünde solda yer alan
açıklık, hanın üst katına çıkışı sağlayan merdivenin başlangıcıdır. Merdiven boşluğunun kesme taş ile örülen sivri kemeri, duvardan daha
içerlek tutulmuştur. Onüç taş basamağa sahip
merdivenle yapının ikinci kat revağına çıkılmaktadır. Yaklaşık kare plânlı ve küçük düzenlenmiş olan avlunun etrafı kuzey, güney ve batı
yönlerden revaklarla çevrilidir. Girişin bulun-

duğu doğu cephede ise revak yoktur.
Hanın özellikle zemin katındaki mekanlarda büyük ölçüde tadilat yapılmıştır. Revak
açıklıklarının arası örülerek kapalı mekanlar
haline dönüştürülmüştür. Revakların gerisinde
bulunan odaların dış cephelerine kapılar açılmış ve böylece kullanım şekilleri değişerek,
dışarı ile irtibatlı hale getirilmiştir. Bu sırada iç
kısımlarda da yeni düzenlemeler yapılmış ve
mekanların içleri sıvanmıştır. Mekanların üzerleri beşik tonozla örtülüdür. Üst katta da zemin
katta olduğu gibi kuzey, güney ve batı kanatlarda revak bulunmaktadır. Revaklar kare biçimli
yığma ayaklara atılmış sivri kemerlerle oluşturulmuştur. Ayakların birbirine bakan yüzlerinde zeminden yaklaşık 1m. yüksekliğe tekabül
edecek noktalarda korkulukların yerleştirileceği küçük delikler bulunmaktadır. Revakların
üzeri sıralı kaba yonu ve moloz taşla örülmüş
beşik tonozla örtülmüştür. Revak zeminleri sal
taşıyla döşenmiştir.
Üst katta kuzey ve güney kanatlarda dörder,
batı kanatta içe üç adet mekan bulunmaktadır.
Beşik tonozla örtülmüş olan bu mekanların
revaklara açılan birer kapıları ve pencereleri
mevcuttur. Ayrıca kuzeybatı ve güneydoğu köşelerde pahlı yüzeylere açılan birer kapı daha
mevcuttur. Bu kapılar batı cepheye yapılan yeni
bina sebebiyle ortadan kaldırılan köşe odalarına geçit vermektedir. Hem girişlerin, hem de
pencerelerin söve ve lentoları tamamen blok
kesme taştan yapılmıştır.
Kuzeydeki üst kat revağının doğu ucundan,
revak zemininden üç basamakla 75 cm. yükseltilmiş derin bir koridora ulaşılan ve kuzeygüney doğrultuda uzanan basık kemerli bir
mekana geçilir. Hanın kuzeydoğu köşesi pahlı
olduğu için, sözünü ettiğimiz mekan da kuzeye doğru gittikçe daralır. Üzeri sivri bir beşik
tonozla örtülü olan mekanın doğu duvarında
iki pencere mevcuttur. Kuzeyde, niş içerisinde
bulunan pencere, hemen bitişiğinde baca bulunması nedeniyle sonradan açılmış olmalıdır.
Söz konusu nişin, orijinalde ocak olarak programlandığı, ocağın iptal edilmesiyle de buraya
pencere açılmış olabileceği kabul edilebilir.

Mekanın duvarlarında ve tonozunda moloz taş
kullanılmıştır. Güney revağın doğu ucunda da,
içi taş ile örülen ve üzeri sıvanmış olan bir kapı
vardır. Söz konusu kapı, bu cepheye yapılan
ekler sırasında iptal edilmiştir. Üst katta girişin
üzerinde kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen
bir mekan bulunmaktadır. Bu bölümün duvarları sıvanmış, üst örtüsü ise düz damdır. Doğu
cephesinde dikdörtgen şekilli dört pencere ile
kuzey ve batı duvarlarda ikişer niş yer alır. Üst
örtü büyük oranda yıkılmıştır.
Kapan hanına çeşitli dönemlerde pek çok
eklemeler ve tadilatlar yapılmıştır. Bunlardan
en önemlisi, hanın batısında bulunan mekanları da içine alacak şekilde bu cepheye biri iki
katlı ve taş, diğeri de taş ve betonarme karışımı
malzeme ile yapılan iki binadır. Bu nedenle hanın bu cephesinde yer alan mekanlar hakkında
bir şey söylemek zordur. Yine güneydoğu köşeye hanın orijinal ölçülerine bağlı kalınarak
yeni bir bina yapılmıştır.
Süslemesi : Handa kayda değer bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının giriş cephesi
ile pahlı yüzeyin köşelerinde tamamen kesme
taş, diğer cephelerde kaba yonu ve moloz taş
kullanılmıştır. Kaba yonu ve moloz taşlar bazı
bölümlerde sıralı olarak örülmüştür.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapı çeşitli vakıflarda
zikredildiğinden 14.yüzyılın sonlarında veya
15.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Ali Baş, Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine
Bir Araştırma, Kayseri 1996, s.25-29.
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri
1992, s.93.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

733

Pamuk Hanı genel görünüş.

Pamuk Hanı giriş cephesi.
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Pamuk Hanı üst kata çıkış merdiveni

Pamuk Hanı üst kat revağı

Pamuk Hanı üst kat revağı
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ESERİN ADI :		KAPALI ÇARŞISI
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cami-i
Kebir Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Neredeyse tamamı yeniden inşa edilerek fonksiyonuyla kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapının bugünkü haliyle 1987-1991
yıllarında yeniden inşa edilmiş olduğu söylenebilir. Yapıdaki kitabeli tek yapı Hacı Efendi
Çarşısı olup 1844 tarihini taşır.
Plan ve mimari özellikleri : Kayseri ticari dokusu içinde çok geniş bir yer işgal eden
Kapalıçarşı, İstanbul’daki kapalıçarşıdan sonra
Anadolu’daki en büyük örnektir. Çarşı, kuzeygüney ve doğu-batı doğrultuda birbirlerine
paralel ve dik uzanan sokakların kenarında
dizilmiş dükkanlardan oluşur. Güneyde Vezir
Hanı girişi yanından, iki ayrı kapı ile iki ayrı
sokağa girilir. Bu sokakların yönü kuzeydoğugüneybatı doğrultudadır. Bu sokağın güneydeki ilk caddesi Bezciler Çarşısına ulaşır. Hacı
Efendi Çarşısı, Bezciler çarşısında normal bir
kırılmayla Börekçiler Çarşısı olarak devam
eder. Bezcilerden kuzeye devam eden iki çarşı
daha vardır. Bunlar Sipahi Pazarı ve Gazezler
Çarşılarıdır. Çarşının kuzeyinde Bezcilere paralel olarak uzanan tali ve küçük çarşılar yer
almaktadır. Bunlar Terziler, Damgacılar, Kürkçüler, Debbaglar çarşılarıdır. Bunlardan sonra
Katrancılar ve Eskiciler çarşıları yer alır. Yapıda şu anda dükkanların hepsi kullanıldığı
için içeriye girip inceleme imkanı olmamıştır.
Ancak, dükkanların yan yana sıralandıkları ve
kapılarının sokaklara açıldığı görülmektedir.
Sokakları örten tonozların tepelerine ve sırtlarına açılmış farklı boyutlarda pencereler görülmektedir.
Urgancılar Çarşısının beşik tonozlu üst örtüsü iki kademeli olarak düzenlenmiştir. Güneydeki kısım yuvarlak kemerlerle desteklenmiştir. Sokağın iki yanına yerleştirilen dükkanların
girişlerinin üst kısımları sivri kemerli büyük
açıklıklar şeklindedir. Bu sistem kapalı çarşının diğer bölümlerinden farklıdır. Çarşının diğer bölümleri buraya nazaran daha yüksek bir
tonozlu örtüyle kapatılmıştır. Urgancılar Çarşı736
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sı bir koridorla Hacı Efendi Çarşısına bağlanmıştır.
Hacı Efendi Çarşısı 1844 yılında Güpgüpzade Hacı Efendi tarafından yaptırılmış ve 1870
yılındaki yangından zarar görmemiş olup 302
dükkan olarak yapılmıştır. Kapalıçarşıdaki
tek kitabe bu çarşının girişindedir. Hacı Efendi Çarşısında sokakları örten tonozlar takviye
kemerleriyle desteklenmiş, kemerler arasına da
pencere açılmıştır. Kemerler duvarlara atılmış
profilli başlıklara oturmaktadır. Hacı Efendi
Çarşısında sokakların kesiştikleri bölümde üst
örtü düzenlemesi çeşitlilik gösterir. Üç sokağın
birleştiği alanlarda yarım çapraz tonoz, bazılarında ise kaburgalı çapraz tonoz kullanılmıştır.
Dört sokağın kesiştiği yerlerde ise çapraz tonoz
kullanılmıştır. Sokakların örtüleri dükkanların
örtülerinden daha yüksektir.
Kapalıçarşının güney tarafında Piri Paşa
Hanı ile Vezir Hanı bulunmaktadır. Güneybatı
köşede ise Bedesten yer almaktadır. Çarşının
batı dış duvarlarına sonradan dükkanlar eklenmiştir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Kapalıçarşının tamamında düzgün kesme taş kaplama malzeme
kullanılmıştır. Üst örtüde taş üzerine beton şap
atılmıştır.
Kitabesi : Yapıdaki tek kitabe Hacı Efendi
Çarşısında bulunmakta olup 1844 tarihini içermektedir.
Tarihlendirme : Yapının bir 15.yüzyıl yapısı olan Bedestene yakınlığı dikkate alındığında
15.yüzyılın sonları veya 16.yüzyılda inşa edilmiş olduğu söylenebilir. En azından 17.yüzyılda Kayseri’ye gelen Evliya Çelebinin yapıdan

bahsettiğini biliyoruz. Ancak yapı 19.yüzyılda
1849 ve 1870 de geçirdiği yangınlardan çok
zarar görmüştür. Bu yangınlardan sonra Kapalıçarşı, Maraşlı Osman Paşa’nın gayretiyle
belediye tarafından 1804 dükkanlı olarak inşa
edilmiştir. Eski çarşının bugünkü yer altı çarşısına kadar uzandığı eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Çarşının tonozlarının neredeyse
tamamı 1935 yılında Kayseri valisi tarafından
yıktırılmıştır. Kapalıçarşının bugünkü haliyle
1987-1991 yılları arasında neredeyse yeniden
inşa edildiği bilinmektedir.

Kaynakça:
Ali Baş, Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine
Bir Araştırma, Kayseri 1996, s.25-29.
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri
1992, s.93.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi
Yapılar”, IX.Türk Tarih Kongresi, c.2, Ankara 1988, s.171-728.
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Kapalıçarşı giriş kapılarından biri.

Kapalıçarşı içinden görünüş.
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Kapalıçarşı içinden görünüş.

ESERİN ADI : TAVLUSUN		
		 SETENİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılabilecek durumda, büyük oranda sağlam bir yapıdır.
Tarihi : 20.yüzyılın başlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Yaklaşık kare
ölçülerde bir mekan olup, kaba yonu ve moloz
taşla yapılmıştır. Yapının üzeri, ahşap kirişler
üzerine sal taşları döşenmiş düz damdır. Yapıya
güney cepheye açılmış kapıdan girilmektedir.
Ortadaki taş yalak, yapının bulunduğu yerdeki
kayadan oyulmuştur. Dolayısıyla önce kaya büyük bir yalak şeklinde oyulmuş, sonra üzerine
bulgur vs. yarmak için kullanılacak dairesel taş
hazırlanıp yerleştirilmiştir. Taşın ortasındaki
ahşaptan kol yardımıyla taş döndürülmektedir.
Yalağın kapıya bakan cephesinde tam okunamayan bir kitabe bulunmaktadır.

Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Setenin inşasında
kaba yonu ve moloz taş birlikte kullanılmıştır.
Üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Seten yalağı üzerindeki kitabe
okunamamıştır.
Tarihlendirme : Yöre sakinlerinin anlatımlarına göre yapı 20.yüzyılın başlarında yaptırılmıştır.

Tavlusun Seteni dış görünüş.
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Tavlusun Seteni iç mekan.

Tavlusun Seteni, kitabe.
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ESERİN ADI : AĞIRNAS 			
		 SETEN 1
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Ağırnas kasabasında. Kilisenin batısındaki park içerisinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Setenin dış duvarları son zamanlarda onarılmıştır.
Sanduka şeklindeki mezar yapısını andıran
setenin girişi batı yöndedir.
Doğu -batı doğrultusundaki bu bölümün
üzeri semerdam çatı ile örtülüdür. Girişin iki
yanında cepheden çıkıntı yapan yuvarlak göv-

deli sutuncenin taşıdığı sivri kemer formu bulunmaktadır. Batı yöndeki dehlizi andıran merdivenle inilen toprağa oyularak yapılan imalat
yerinde günümüzde değirmen taşı instu olarak
görülmektedir. Toprağa oyularak yapılan bu
bölümde imalathaneye ait diğer unsurlar bulunmamaktadır.
Süslemesi: Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının giriş düzenlemesi düzgün kesme taşla yapılmış, iç bölümü
toprağa oyularak biçimlendirilmiştir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapının fonksiyonu ve
kullanıldığı dönem dikkate alındığında
19.yüzyılın ikinci yarisinda inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.

Ağırnas Seteni, giriş.
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Ağırnas Setene iniş merdiveni.

Ağırnas Seten değirmen taşı.
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Ağırnas Seten iç mekan görünüşü.

ESERİN ADI: AĞIRNAS 			
		 SETEN 2
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri: Kayseri ili, Ağırnas kasabası, Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi: Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Seten dış duvarları son zamanlarda onarılmıştır, îki ayrı
bölüm halinde inşa edilmiş olan setenin girişleri aynı yöndedir, ayrıca iç kısımda birbiri
ile bağlantılıdır. Bezir yağı imal edilen setenin

düzenlemesi de yapılan iş ile bağlantılı olarak,
imalathane karakterindedir. Setenin girişleri dişinda iç mekanları atık malzemelerle doludur.
Bu nedenle içine girmek, bölümlerini görmek mümkün olmamıştır. Yapılacak temizlik
çalışması ile boşaltıldığı takdirde planı açıklık kazanacaktır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamı düzgün kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapının fonksiyonu ve
kullanıldığı dönem dikkate almdığında 19.yüzyılın ikinci yarisinda inşa edilmiş olduğu kabul
edilebilir.

Ağırnas Seten genel görünüş.
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Ağırnas Seten genel görünüş.

Ağırnas Seten, mekanlarına giriş.
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ESERİN ADI : TAŞHAN KÖYÜ 		
		 BEZİRHANE
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri, Erkilet Taşhan Köyündedir .
Bugünkü durumu : Metruk haldedir.
Tarihi : Bilinmiyor.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı İki bölüm
ve iki kat halinde düzenlenmiştir. Doğu yönde
kare planlı, kuzeyde girişi ve üst penceresi olan
bir mekan ve burası ile bağlantılı, üst örtüsü
zemin seviyesinde olan ikinci bölüm girişi bulunmaktadır.
Doğudaki mekan girişten ziyade bezirhaneye getirilen mahsulün bırakılması için kullanılan açıklık şeklendedir.
Batıda yer alan giriş ile önce birinci bölüme
sonra ikinci bölüme geçilmektedir. Söz konusu
mekanlar tüf taşına oyularak oluşturulmuştur.
Bazı açıklıklar ise moloz taş örgü ile kapatılmıştır.

Oval biçimde oluşturulmuş birinci bölümün
batısında bir platform üzerine değirmen taşı
mekanizması yerleştirilmiştir.
Birinci bölümden doğudaki bezirhane bölümüne geçilmektedir. Burası kuzey güney
doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir
mekandır. Bezirhanede kullanılan malzemeler
bulunmamaktadır. Taşa oyularak oluşturulan
bu mekanın üzeri tonoz örtü şeklinde düzenlenmiştir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Taşa oyularak iki bölüm halinde yapılan bezirhanenin toprak yüzeyinde kalan kısmı moloz taş örgülü olarak yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapı ile ilgili kesin bir tarih verilememektedir. Yapının sondaj ve temizlik çalışması yapıldıktan sonra işleyiş düzeni,
planı açıklık kazanacaktır.

Taşhan Bezirhane dış görünüş.
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Taşhan Bezirhane içerden görünüş.

Taşhan Bezirhane içerden görünüş.
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ESERİN ADI : GERMİR 			
		 (KONAKLAR) 		
		 BEZİRHANESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir
(Konaklar) Mahallesinde 428. Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kısmen
harap durumdaki eser kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Bir endüstriyel yapı olarak bezirhane, biri doğu-batı, diğeri
kuzey-güney doğrultuda uzanan ve birbiriyle
ilişkilendirilen iki mekandan oluşmaktadır. Yapıya, diğerinden daha küçük ölçekte düzenlenen
ve kuzey tarafa inşa edilen bölümün batı duvarına açılan kapıdan girilmektedir. Bu bölümün
arka tarafının araziye kazılarak meydana getirilmiş olduğu görülmektedir. İçine giremediğimiz bu yapının giriş mekanında yağ üretiminde
kullanılan çeşitli bitki tohumlarının ezildiği taş
ve yalağı dikkati çekmektedir. Giriş mekanının

güneyine açılan kapıdan doğu-batı doğrultuda
uzanan ve hezen denilen burgulu ağaç aksamın
bulunduğu asıl üretim mekanına geçilmektedir.
Bu bölüm, burgulu hezenin yüksekliği düşünülerek zemini kazılarak zemini çukurlaştırılmış
bir bölümdür. Bezirhanenin bu bölümünün batı
cephesinde altlı üstlü iki pencere açıklığı bulunur. Dikdörtgen formlu alt pencere yuvarlak
kemerli olarak düzenlenmiş, üst pencere daha
küçük boyutlu olarak düzenlenmiştir. Yapının
üst örtüsü güney-kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine düz damdır. Bugün üst örtü
çinkoyla kaplanmıştır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süslenme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapıda kaba yonu moloztaş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yöre sakinlerinin anlatımlarına göre eser 100 yıl önce yapılmış olmalıdır.

Germir Bezirhanesi dış görünüş.
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Germir Bezirhanesi iç görünüş.
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Germir Bezirhanesi iç görünüş.

ESERİN ADI : ERKİLET/			
		 KEMER KÖYÜ 		
		 BEZİRHANESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet
Kasabası, Kemer Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser kısmen harap durumdadır. Ancak bazı aksamları sağlam olarak
görülebilmektedir.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur. Bununla birlikte köyün sakinleri yapının 55-60 sene önce
inşa edildiğini söylemektedirler.
Plan ve mimari özellikleri : Erkilet’e bağlı Kemer Köyünün kuzeybatısında, kuzeyden
güneye doğru eğimlenen bir arazi üzerinde
bulunan yapı, doğudan batıya doğru yan yana
sıralanan ve birbirine geçit veren üç bölümden
oluşmaktadır. Doğu uçta diğerlerinden daha
küçük olarak kuzey-güney doğrultuda biçimlendirilen bölüm bezirhanede üretilecek yağın
elde edildiği bitki tohumlarının kavrulduğu fırın kısmıdır. Fırın bölümü, doğu-batı doğrultuda atılmış iki sivri kemer ve aralara döşenmiş
sal taşlarının oluşturduğu sivri tonozlu bir üst
örtüye sahiptir. Tohumların kavrulmasında kullanılan ocak kısmen günümüze ulaşmıştır. Fırın mekanının batısına açılan sivri kemerli bir
kapıdan kavrulmuş tohumların öğütüldüğü ve
elendiği mekana geçilmektedir. Bu mekanda
kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir mekan
olup, fırın mekanından daha büyük ölçekli olarak tasarlanmıştır. Bu mekanda öğütme işlemi-

ni yapan değirmen taşını görmek mümkündür.
Doğu-batı doğrultuda atılmış üç sivri kemer ve
aralara yerleştirilmiş sal taşlarıyla oluşturulmuş
sivri tonozlu bir üst örtüye sahiptir. Öğütme
mekanının batısında bulunan sivri ve yuvarlak kemerli iki açıklıktan, bezirhanenin bastırık adı verilen ve tohumların bir çeşit presle
elde edildiği mekana geçilmektedir. Bu mekan
yapının en büyük bölümü olup kuzey-güney
doğrultuda tasarlanmıştır. Bezirhanenin toprak
üstündeki en yüksek bölümü burasıdır. Bu mekan doğu-batı doğrultuda atılmış ve kuzeyden
güneye doğru yükselen yedi sivri kemerin arasına yerleştirilmiş sal taşlarıyla biçimlendirilmiş tonozla örtülüdür. Tohumu sıkıştırarak yağ
çıkarılmasını sağlayan pres sisteminin unsurlarından hezen direkleri günümüze ulaşmıştır.
Ancak presleme işini gerçekleştiren ve iğ olarak tanımlanan burgulu ağaç direk günümüze
ulaşmamıştır. Bastırık mekanı güney cepheye
açılan iki pencereyle tüm aydınlanmaktadır.
Süslemesi : Bezirhanede herhangi bir bezeme elemanı yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının kemerlerinde
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Bastırık mekanının toprak üstünde yükselen duvarlarında
köşelerde kesme taş, diğer bölümlerde ise moloz taş kullanılmıştır. Hezen direklerinde uzun
kavak ağaçları tercih edilmiştir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Endüstriyel yapıların örneklerinden olan binanın 1945’lerde yapıldığı
köy sakinlerince belirtilmektedir.
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Kemer Köyü Bezirhanesi dış görünüş.

Kemer Köyü Bezirhanesi genel görünüş.
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Kemer Köyü Bezirhanesi iç mekan.

Kemer Köyü Bezirhanesi iç mekan.

Kemer Köyü Bezirhanesi iç mekan.
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ESERİN ADI : GÜNEŞLİ 			
		 HÜKÜMET 		
		 KONAĞI
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Güneşli
Kasabası, Felahiye Caddesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Hükümet
Binası olarak inşa edilen yapı doğu-batı doğrultuda iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapıya
lentosunun iç yüzünde konsolcuk bezemesi
yer alan bir avlu kapısından geçilerek ulaşılmaktadır. İçine girilemeyen yapının girişi batı
cepheye açılmış kapıdan sağlanmaktadır. Kapının bulunduğu bölümün üzeri bir balkonla örtülerek adeta bir giriş eyvanı oluşturulmuştur.
Basit silmeli yuvarlak kemerli giriş kapısının
iki yanında dikdörtgen boyutlu birer pencere
yer almaktadır. Girişin bulunduğu batı cephede girişin iki yanındaki mekanların bu cephede
birer pencere ile dışa açıldıkları, üstte ise ikişer
pencereye sahip oldukları görülmektedir. İçine
girilememekle birlikte yapının orta sofalı ola-

Güneşli Hükümet Konağı genel görünüş.
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rak plânlandığı, ortadaki koridorun iki yanına
sıralanmış odaların bulunduğu anlaşılmaktadır.
Hükümet konağının doğu cephesinde üst mekanların ikişer, alttaki odaların birer pencereleri bulunmaktadır. Bu cepheye sonradan eklenmiş bir kömürlük mekanı dikkati çekmektedir.
Cephe düzenlemesi bakımından yapının güney
kanadında üst ve alt katta ikişer oda bulunduğu
anlaşılmaktadır. Güney cephe altta toplam üç,
üstte beş pencereyle boşaltılmıştır. Kuzey cephede altta pencere açıklığı bulunmazken üstte
beş pencere açıklığı yer alır. Doğu cephede çatıya çıkışı sağlayan merdiven yer almaktadır.
Yapının kat ayrımı basit bir silmeyle vurgulanmışken, saçakta yüzeyden taşırılmış silme gözlenir. Mekanların düz ahşap tavanlarla örtülmüş olduğu, dıştan kiremitli kırma çatıya sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süslenme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapıda düzgün kesme
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kitabesi olmayan yapının 19.yüzyılın üçüncü çeyreğinde yapılmış
olabileceği kabul edilebilir.

Güneşli Hükümet Konağı giriş kapısı.

Güneşli Hükümet Konağı avlusuna giriş kapısı.
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ESERİN ADI : JANDARMA		
		 BİNASI
İnceleme Tarihi :
Yeri : Kayseri Melikgazi İlçesi Tavukçuoğlu Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kaderine terkedilmiş,
harap durumdadır.
Tarihi: 19. yüzyıl sonu.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklindedir.
Eser iki bölüm halinde görülmekte, kuzeydeki
kısım iki kat şeklinde, güneydeki kısım ise zemin ve üzerinde yer alan iki kattan (toplam üç
kat) oluşmaktadır.
Yapının doğu ve kuzey cephesine sonradan
ikişer katlı birer ve batı cephesine bitişik tek
katlı ayrı bir yapı inşa edilmiştir.
Eserin batı cephe düzenlemesine bakıldığında, altta dikdörtgen şeklinde büyük ölçekli dört
pencere, güneydeki bölümün ikinci ve üçüncü
katında ikişer küçük pencere, kuzeydeki bölümde ise ortada; üzerinde küçük penceresi
olan çift kanatlı kapı ve iki yanında dikdörtgen
formlu iki pencere yer almaktadır. Kuzeydeki
bölümün birinci ve ikinci katları arasında silme, güneydeki bölümün ise ikinci katı ile üçüncü katı arasinda silme kuşağı görülmektedir.
Kuzey cephenin batı ucunda birer alt ve üst
pencere bulunmaktadır. Yaklaşık ikinci pencere
sırasının başlama yeninde itibaren bu cepheyi
kapatan, ayrı girişi olan iki katlı bir yapı ilave
edilmiştir.
Kuzeydeki bu iki katlı evin ikinci katı konsolların desteklediği üç sıra tek sıra köşe çıkmalıdır. Tüm cepheleri pencerelerle hareketlendirilmiştir.
Doğu cephenin kuzey kenarına ise iki katlı,
bir ev eklenmiştir.
Güney cephesi; zemin katta, ortada cepheden girintili, silmelerle çevrili bir giriş ve girişin iki yaninda birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır, ikinci katta ise girişin üzerinde (ortada) üzerinde silmelerle çevrelenen yuvarlık
kemerli açıklığı olan yaklaşık dikdörtgen bir
pencere ve iki yanında birer penceresi bulunmaktadır. Üçüncü katta ise ortadaki boş alanın
iki yanında simetrik yapılmış ikişerli pencere
düzeni mevcuttur. Bu cephede ikinci kat ile
üçüncü katı ayıran bir silme kuşağı devam et754
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mektedir.
Güney cephe ortasındaki kapı açıklığından
girilen yapının iç kısmında güney cephedeki üç
katı oluşturan taşıyıcı üç kademeli sistem ayakta kalmış olmakla birlikte, ara bölümler ortadan
kalkmıştır. Taşıyıcı sistem; taş kaideler üzerine
oturan ahşap sütunlar ve bunları birbirine bağlayan ahşap hatıllardan oluşmaktadır. Hatılların
ucu duvara oturtulmuştur. Taşıyıcı sistemden
önde olanlar düz hatıllı iken arka sıradakiler
kemer açıklığı şeklindedir.
Ayrıca kuzeydeki sütunlar taştandır ve sütun
başlığına sahiptir. Kuzeydeki sütunlar arasında
kalan bölümlerin ahşap tavanlarından yıpranmış olmakla birlikte mevcut tavan kaplaması
ve tavan göbeği örneği görülmektedir.Alt kat
pencerelerin üstü yuvarlak kemerli ve yanlarda
içeriye doğru hafif genişleme şeklinde uygulama mevcuttur.
Süslemesi : Yapının orijinalinde ahşap tavan ve tavan göbekleri dışında süs unsuru görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının inşasında dışta kesme taş kaplama, içte molaz taş üzerine sıvalı olduğu görülmektedir. Yapıda ahşap ve taş
sütunlar kullanılmıştır. Katlar ahşap tavanlarla
örtülüdür.
Kitabesi : Yoktur.
Süslemesi : Yapının orijinalinde ahşap tavan ve tavan göbekleri dışında süs unsuru görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının inşasında dışta kesme taş kaplama, içte molaz taş üzerine sıvalı olduğu görülmektedir. Yapıda ahşap ve taş
sütunlar kullanılmıştır. Katlar ahşap tavanlarla
örtülüdür.
Kitabesi: Yoktur.
Tarihlendirme: Muhtemelen 19. yy. son
çeyreğinde yapılmıştır.

Jandarma Binası genel görünüş.

Jandarma Binası iç mekan

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

755

Jandarma Binası iç görünüş.

Jandarma Binası iç görünüş.

756

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : ASKERLİK 		
		 DAİRESİ 			
		 KAPISI
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Hükümet Konağı ile Ordu evi arasındaki cadde üzerinde, Adliye binasının önündedir.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır.
Tarihi : Üzerindeki kitabeye göre H. 1309/
M. 1891-92 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Kapı, kemer
açıklığı boşaltılmış çeşme görünümündedir.
Tek kemer açıklığı şeklinde düzenlenmiştir.
Kare planlı müstakil yapı olarak düzenlenen
kapıda, yuvarlak kemeri hafif çıkıntılı başlığa
sahip taştan ayaklar tarafından taşınmaktadır. Kemer kavsinin alınlığı silme şeklindedir.
Kemer üzerinde alınlığı oluşturan yatay silme
üzerinde ortada kitabesi yer almaktadır. Üstte
ise dışa çıkıntılı, silmelerle hareketlendirilmiş
alınlığı bulunmaktadır. Burası profilli saçak görünümündedir.
Kapının iki kenarında simetrik olarak alınlığı taşıyan ayak şeklinde düzenlenen düz taş
ayağın üzeri iki kademeli silme ile hareketlendirilmiştir.

Kapının iç yüzü ise düz örgüler üzerine lento taşı ile kapatılmış ve profilli saçak bu yönde
de devam ettirilmiştir.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eser tamamen düzgün
kesme taş ile inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kemer alınlığında kitabede “Dairei Umuru askeriye H. 1309/ M. 1891-92 tarihi
yazılıdır.
Tarihlendirme : Kitabesine göre H. 1309/
M. 1891-92 tarihlidir.
Kaynakça:
Halit Erkiletlioğlu, Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri, 1996, s. 225.

Askerlik Dairesi kapısı.
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ESERİN ADI : KAYSERİ 			
		 MEMLEKET 		
		 HASTANESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gültepe
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün harap durumdaki yapı, aslî fonksiyonuyla kullanılmak üzere
onarılmaktadır.
Tarihi : 1910-1924.
Plan ve mimari özellikleri : Memleket
Hastanesi adıyla bilinen yapı, zemin üzerine
tek katlıdır. Kuzeyde doğu-batı doğrultuda
yapılan bir kütlenin güneyinde, güney-kuzey
doğrultuda inşa edilmiş ve kuzeydeki bölümle irtibatlandırılmış üç bloktan oluşmaktadır.
Hastane binasına kuzey cephenin ortasına konumlandırılmış zemin katta taş, birinci katta
mermer sütunlar üzerine atılmış sivri kemerlerle oluşturulmuş revaklı bir girişten geçilerek
girilmektedir. Birinci kata girişin iki yanındaki
merdivenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır. Eski
fotoğraflardan giriş revağının üzerinde bir üçgen alınlık yer alır.
Yapının bodrum katında doğu-batı doğrultuda düzenlenen koridorla kesişen ve kuzeygüney doğrultuda düzenlenen bir koridor bulunur. Koridorların üzeri sivri ve beşik tonozla
örtülmüştür. Kuzey-güney doğrultuda düzenlenen koridor daha dar yapılmıştır. Hol 10 serbest
ayağa atılan kemerlerle biçimlenmiştir. Koridorun iki yanında odalar sıralanmaktadır. Odaların bazıları tek serbest ayağa atılan iki kemerle
desteklenmiştir. Bazı odalarda ise iki ayak, üç
kemer düzenlemesi vardır. Odaların üst örtüleri
beşik tonozdur. Birinci katla bodrum kat yakla-
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şık olarak simetrik plânda yapılmıştır. Yapının
beden duvarlarına çok sayıda pencere açılmıştır. Pencerelerin tamamı yuvarlak kemerli ve
dikdörtgen formlu olup, orta koridorun güneyindeki mekanın güney cephesindeki pencere
tek ve büyük olup basık kemerli olarak yapılmıştır. Birinci kattaki mekanların üst örtülerinin ahşap üzerine düz dam olduğu, bunun üzerinin de kiremitli kırma çatıyla örtüldüğü kabul
edilebilir.
Süslemesi : Yapının üçlü kemerli revaklı girişindeki sütunların kaide ve başlıkları sadedir.
Yapı genelinde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Tüm yapıda kesme taş
malzeme, giriş revağındaki sütunlarda ve kitabede mermer kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesinde adı “Memleket Hastanesi” olarak belirtilmiştir.
Tarihlendirme : Yapının zemin katı 1910 yılında tamamlanmıştır. 1910 yılında Kayseri’de
çıkarılan Türk gazetesinin sahibi Turanlı Yunus Bekir, hastanenin inşasında halktan yardım
toplamıştır. Vali Muammer Bey’in himayesinde hastanenin birinci katı 1924 bitirilip hizmete
girmiştir.

Memleket Hastanesi genel görünüş.

Memleket Hastanesi giriş cephesi.
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Memleket Hastanesi hitabe.

Memleket Hastanesi iç mekan.
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Memleket Hastanesi iç mekanda pencere düzeni.
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ESERİN ADI : KAYSERİ SAAT 		
		 KULESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Meydanında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanının son düzenlemeleri esnasında onarıma alınmıştır.
Tarihi : Saat Kulesi 1906 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Saat kulesi
1906 yılında zamanın Kayseri mutasarrıfı olan
Haydar Bey’in desteği ile Tavlusunlu Salih
Usta’ya inşa ettirilmiştir. Saat Kulesinin yanındaki dikdörtgen mekan önceleri muvakkıthane olarak kullanılırken daha sonra Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin Kayseri
şubesi olarak kullanılmıştır. Kare plânlı olarak
düzenlenen saat kulesi yaklaşık 15 m. yüksekliğindedir. Kuleye batı cepheye açılmış kapıdan
girilmektedir. Kulenin enine düzenlenmiş silmelerle üç bölüme ayrılmış olduğu görülmektedir. Üst bölümün her cephesinde saat için düzenlenmiş dairesel açıklıklar gözlenmektedir.
Kuleyi kapatan sivri piramidal külah kısmında
dikdörtgen açıklık olup içinde saat çanı bulunmaktadır. Külahın üzeri aliminyum levhalarla
kapatılmıştır. Kuleye minarelerde olduğu gibi
helezonik merdivenle çıkılmaktadır.
Muvakkıthaneye yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapı kemerinin yüzeyden
taşırılan kilit taşında akantüslü bezeme görülür.
Kapı kemerinin oturduğu plastırların yüzeyinde rozet kabartmaları dikkati çekmektedir. Girişin iki yanında sivri kemerli uzun dikdörtgen
pencereler görülür. Doğu ve batı cephelerde de
yuvarlak kemerli birer dikdörtgen pencere yer
alır. Muvakkıthanenin çatısında dört yönde üçgen alınlık uygulaması dikkati çekerken doğu ve
batı cephedekilere yuvarlak pencereler açılmıştır. Köşeler küçük kuleciklerle vurgulanmıştır.
Süslemesi : Saat kulesinin muvakkıthanesinde giriş kapısının sövelerinde ve kemer kilit
taşında akantüs ve rozet kabartmaları görülür.
Ayrıca pencerelerde görülen renkli taş işçiliği de
yapıyı bezeyici unsurlar olarak kabul edilebilir.
Malzeme ve teknik : Saat kulesi ve muvakkıthanede düzgün kesme taş ve kahverengi
renkli taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının inşa kitabesi yoktur. Ancak Kayseri’de son dönemde Mevlevi şeyhi
olan Ahmet Remzi Akyürek’in tarih düşürmek
için yazdığı şiir 1322/1906 tarihlidir.
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Tarihlendirme : Ahmet Remzi Akyürek’in
yazdığı şiirden dolayı yapının 1906 yılında inşa
edilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Ayşe Nur Kaya Demir, II. Abdülhamit Dönemi Kayseri Yapıları, (E.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Kayseri, 2005, s. 116-118.

Saat Kulesi genel görünüş.
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ESERİN ADI : AĞIRNAS YER 		
		 ALTI KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas
Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde temizlenerek insanların ziyaretine açılmıştır.
Tarihi : Ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kilise, Ağırnas Kasabasında Neslihan Parkının bulunduğu
vadinin güney yamacına arazi oyularak yapılmıştır. Kiliseye arazinin kuzey tarafına açılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapının batı
tarafında, kapanmasını sağlayan değirmen taşı
şeklinde biçimlendirilmiş kapı görülmektedir.
Kuzeydeki kapıdan kilisenin iç narteksine geçilmektedir. Kare bir mekan olan narteksin bir
bölümünün üzeri ahşap kirişlerle toprak dam
olarak örtülüdür. Narteksin batısından kayaya
oyulmuş bir mekana geçilir. Bu mekanın fonksiyonu hakkında bilgimiz yoktur. Narteksin gü-

Ağırnas Yeraltı Kilisesi giriş kapısı.
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neyine açılan kapıdan kilisenin bemasın girilmektedir. Doğu-batı doğrultudaki kilisenin tek
nefli olarak planlanmış olduğu görülmektedir.
Kayaya yarı daire niş şeklinde oyulan apsisin
kenarlarda alçak tutulmuş duvarla naostan ayırıldığı dikkati çekmektedir. Apsis kemeri kayaya oyulmuş ayağa oturmaktadır. Ayak üstünden
başlayan silme tüm yapının içini dolanmaktadır. Yapının batı cephesinde atnalı kemerli iki
küçük niş vardır. Güney cephede de bu nişleri
görmek mümkündür. Yapının içinde herhangi
bir fresko kalıntısı yoktur.
Süslemesi : Yapı içini dolaşan silme dışında
süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Genel olarak kayaya
oyulan kilisenin narteksinin üst örtüsünde kısmen ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıda kitabe yoktur.
Tarihlendirme : Çevredeki diğer örneklere
bakılarak eserin 10-11.yüzyıllarda yapılmış olduğu ileri sürülebilir.

Ağırnas Yeraltı Kilisesi iç mekan.

Ağırnas Yeraltı Kilisesi iç mekan.
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ESERİN ADI : BAĞPINAR		
		 (ISBIDIN) AŞAĞI
		 KİLİSE
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar
(Isbıdın) mahallesinde, güneybatıda eğimli ve
tüflü araziye oyularak yapılmıştır.
Bugünkü durumu : Bakımsız ve çok harap
durumdadır.
Tarihi : Kilisede ne zaman yapıldığını gösteren yazıt yoktur. Ancak freskoların
üslûplarından hareketle kilisenin 11-12.yüzyılda yapılmış olduğu ileri sürülebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Güneyden
kuzeye doğru eğimli bir araziye tüflü kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş olan kilise haç
plânında düzenlenmiştir. Girişi kuzeydendir.
Dört kollu haçın ortasında kubbesi, doğusunda

Bağpınar Yeraltı Kilisesi girişi.
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apsisi bulunmaktadır. Kuzey tarafta arazinin elverdiği ölçüde bir narteks oluşturulmuştur. Kuzeydeki giriş bölümü kayaların çökmesi veya
düşmesi nedeniyle yıpranmış, kapı çevresindeki boyaların bir kısmı dökülmüştür. İç mekan
sıvanmış; sıva üzerine freskolar yapılmıştır.
Freskoların neredeyse tamamı kilise içinde
define arayıcıları tarafından ateş yakılmış olduğundan isle kaplanmış, bazıları seçilemeyecek
kadar siyahlaşmıştır.
Süslemesi : Tüflü araziye oyma olarak yapılan kilisenin duvarlarında Hz.İsa’nın hayatıyla
ilgili freskolar bulunmaktadır.
Malzeme ve teknik : Kayaya oyma kilisenin içinde çeşitli renkte boya kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kilise içindeki freskoların
üslûplarından hareketle eserin 11-12.yüzyıllarda yapılmış olduğu sonucuna varılabilir.

Bağpınar Yeraltı Kilisesi iç mekan.

Bağpınar Yeraltı Kilisesi iç mekan.

Bağpınar Yeraltı Kilisesi iç mekan.
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ESERİN ADI : GESİ SURP 		
		 STEPANOS 		
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi-Bahçeli Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Beden duvarları büyük
oranda sağlam olup, ana kubbesi yıkılmıştır. İç
mekandaki alçı süslemeler ve freskoların çoğu
harap durumdadır.
Tarihi : Yapının kitabesi yerinden sökülmüştür. Kilisenin geçmişi 17. yüzyıla kadar
uzanmakta, 1886’da da son halini aldığı ileri
sürülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Surp Stepanos
Kilisesi doğu-batı doğrultuda serbest haç plânlı
bir yapıdır. Yapının plânı dıştan okunabilmektedir. Haçın merkezi kubbeyle örtülmüştür. Ancak bu merkezi kubbe günümüze ulaşamamış,
yıkılmıştır. Kubbeye pandantifle geçilmiştir.
Pandantiflerin yüzeyine İncil yazarlarının resmi
yapılmıştır. Bu resimlerden apsis tarafındakiler
(güneydoğu ve güneybatıdaki pandantiflerin
üzerindekiler) yıpranmış olduklarından dökülmüştür. Haçın kolları tonozla örtülüdür. Kilisenin doğu cephesindeki apsisi içten ve dıştan
yarım daire şeklinde yapılmıştır. Yapının batı
taraftaki narteks bölümü iki katlı olarak düzenlenmiş olup üst örtüsü sivri tonozdur.
Kiliseye diğer cephelerden daha gösterişli yapılmış olan batı cepheden girilmektedir.
Giriş cephesi duvar yüzeyinden çıkıntı yapmış
plastırlar ve silmelerle, plastırların korint tarzı
başlıklarıyla etkileyici bir görünüme sahiptir.
Bu cephe diğer cepheler gibi üçgen alınlıkla
bitirilmiş olup, üçgen alınlığın içinde yonca
biçiminde düzenlenmiş pencere açıklığı dikkati çeker. Batı cephe üçü yukarıda ikisi aşağıda toplam beş pencereyle boşaltılmıştır. Giriş
kapısının üst kısmı yuvarlak kemerle çerçevelenmiş, yüzeye yüksek kabartma olarak S ve C
kıvrımlı, oval madalyonlar, üzüm salkımlı süsleme yapılmıştır. Ancak bu süslemeler tahrip
edilerek kırılmış, süslemelerin altında var olduğu düşünülen kitabe de yerinden sökülmüştür. Kilisenin kuzey cephesinde üst bölümde
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üç pencere açıklığı görülmektedir. Dikdörtgen
boyutlu pencereler yuvarlak kemerle bitirilmiştir. Pencerelerden ortadaki diğerlerinden daha
yüksek yapılmıştır. Bu pencerelerin altında
yuvarlak bir kör kemer içinde iki dikdörtgen
boyutlu pencere daha bulunmaktaymış. Ancak
bu pencereler kapatılmıştır. Narteksin kuzey
cephesinde de ibadet mekanının çıkıntı yapan
köşesine açılmış bir kapı görülür. Ancak bu
kapı da, narteksin kuzey cephesinin üst bölümünde batı tarafa açılan pencere gibi kapatılmıştır. Pencere ve kapı açıklıkarı ve düzenleme
bakımından güney cephenin kuzey cepheyle
simetrik olduğu görülmektedir. Yapının güneybatı köşesindeki tonoz kalıntısı burada bir
mekan olabileceğini düşündürmektedir. Apsis

bölümünün içinde beş pencere açıklığı olduğu
tespit edilmiştir.
Süslemesi : Yapının dış cephesinde özellikle batı cephede yüksek kabartma taş süslemeler
vardır. Korint tarzı başlıklar, S ve C kıvrımlı
silmeler, üzüm salkımlı vazolar taş bezeme örnekleridir. İç mekanda alçı malzemeden yapılmış haç biçiminde ve dairesel panolar gözlenir.
Bu panoların bezemeli olup olmadıkları tam
olarak belirlenememektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının inşasında
düzgün kesme taş kullanılmıştır. İç mekanların
bezemesinde ise alçı malzeme üzerine freskolar
tercih edilmiştir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur. Kitabenin bulunduğu yerden sökülmüş olabileceği
düşünülmektedir. Kilisenin kuzeybatı köşesinde zemine yakın bir yerdeki taş üzerinde kısmen silinmiş durumda ermenice bir kitabe yer
almaktadır.

Tarihlendirme : 19.yüzyılın ilk yarısında
Kayseri’ye gelen bazı seyyahlar bu kiliseden
bahsederler. Yapıyı üslûp özellikleri bakımından 18. yüzyıla yerleştirenler olsa da Osmanlı
imparatorluğunda azınlıkların yeni kilise inşa
etmelerine Tanzimat sonrasında izin verildiği
düşünüldüğünde ve bazı kaynaklardan hareketle yapının 1886’da bugünkü şeklini aldığı
belirtilebilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.60-66.

Surp Stepanos Kilisesi genel görünüş.
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Surp Stepanos Kilisesi temel duvarındaki kitabe.

Surp Stepanos Kilisesi fresko.
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Surp Stepanos Kilisesi iç mekan.

Surp Stepanos Kilisesi iç mekan.
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ESERİN ADI :GESİ-BAHÇEBAŞI
SURP KEVORK 		
KAYA KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Gesi-Bahçebaşı Mahallesinde, Surp
Stepanos Ermeni Kilisesinin kuzeybatısında
bir yamaçta kayaya oyulmuştur.
Bugünkü durumu : Bakımsız ve kullanılmamaktadır.
Tarihi : Bazı araştırmacılarca 18.yüzyılda
yapılmış olabileceği belirtilir.
Plan ve mimari özellikleri : Surp Kevork
(St.George) kilisesi, Surp Stepanos Kilisesinin
kuzeydoğusundaki bir yamaca kayanın oyulmasıyla yapılmıştır. Kiliseye batı cephesine açılan
bir kapıdan girilmektedir. Kapı kuruluşu bir yuvarlak kemerle çerçevelenmiştir. Kapı monoblok söve ve lentoyla oluşturulmuş olup üzerinde
ayrıca bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğubatı doğrultudaki kilise, kayaya oyulmuş üç nefli
olarak düzenlenmiştir. Diğerlerinden daha geniş
olarak yapılan bema, yan neflerden birer sütunla
ayrılmaktadır. Bu sütunların doğu tarafında sütun yapılmamış, dilimli bir kemer düzenlemesi
tercih edilmiştir. Sütunlar ve ayaklar kayanın
oyulmasıyla meydana getirilmiştir. Bemanın doğusundaki apsisin kemere yığma taştan yapılmış
ayaklara oturmaktadır. Yan neflerden kuzeydekinin ucu apsis biçiminde sonlanmaktadır. Güneydeki nefin ucuna ise küçük bir niş açılmıştır.

Surp Kevork Yeraltı Kilisesi giriş cephesi.
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Tüm kilisenin üst örtüsü beşik tonoz şeklindedir.
Alboyadjian bu yapıda yılda bir kez Surp Kevork ayini gününde İlahi ekmek ve şarap takdisi
yapıldığını, kilisede bir küçük masa, üç tane resim ve dört tane tahta çarmıh olduğunu, kadın
ve erkeklerin hac vazifesini yerine getirmek için
burada toplandıklarını belirtir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kilisenin batı cephesindeki giriş kapısında düzgün kesme taş malzeme kullanılmış, geri kalan bölümde kilise
kayaya oyularak yapılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Alboyadjian kitabesi olmayan yapının 1718 yılı kayıtlarında adının
geçtiğini ve 1920’lerde kullanıldığını belirtir.
Dolayısıyla eserin 18.yüzyılda yapılmış olabileceği kabul edilebilir.

Surp Kevork Yeraltı Kilisesi iç mekan.

Surp Kevork Yeraltı Kilisesi iç mekan.
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ESERİN ADI : GESİ-KAYABAĞ
		 RUM KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabası, Kayabağ Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Dış duvarları kısmen
sağlam olmakla birlikte içerde sıva ve freskoları dökülmüş, zemin taşları define arayıcıları tarafından sökülmüştür. Ana kubbesi yıkılmıştır.
Tarihi : 1837-1849 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda inşa edilmiş olan kilise, üç nefli bir
plâna sahip olup, batısında beş gözlü ve iki katlı
olarak düzenlenmiş bir narteks bulunmaktadır.
Narteks revaklarını oluşturan kemerler, bodur
tutulmuş taştan ayaklara oturmaktadır ve tüm
narteksin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Narteksin güney ve kuzey cephesi de iki kemerli
bir revak düzenine sahiptir. Narteksin batı cephesinde üstte ortadaki elips, yanlardaki dikdörtgen biçimli üç pencere açıklığı görülmektedir.
Bu pencerelerin üzerinde de küçük pencereler
yer almaktadır. Kiliseye batı, kuzey ve güney
cepheye açılmış kapılardan girilmektedir. Batı
cephedeki kapı daha anıtsal özellikte olup, güney cephede doğu ve batı uçta iki kapı bulunmaktadır.
Güney cephede altlı üstlü üç pencere açıklığı görülmektedir. Pencerelerin üst kısımları
silmeli bir lentoyla hareketlendirilmiştir. Doğu
ucundaki kapının üzerinde de bir pencere vardır. Kuzey cephede üstte dört, altta üç pencere
açıklığı gözlenmektedir.
Kiliseye ana giriş kapısının iki yanında birer pencere bulunmaktadır. Üç nefli olarak düzenlenen kilisenin orta nefi diğerlerinden daha
geniş plânlanmış ve ortasına bugün yıkılmış
olan bir kubbe yapılmıştır. Nefler dörderden iki
sıra halinde toplam sekiz taş sütunlara atılmış
yuvarlak kemerlerle birbirinden ayrılırlar. Sütunlar dikdörtgen biçimli yığma taş kaidelere
oturmaktadır. Her üç nefte beşik tonozla örtülüyken, orta nefin ortasına, pandantifle geçilmiş bir kubbe inşa edilmiştir. Batı cephedeki
iki sütun narteks duvarının içinde kalmıştır.
Doğu hariç diğer cepheleri iç mekanda üç yön774
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(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

den dolanan galeri katı dikkati çeker. Yapının
ana apsisinde iki, yan apsislerinde birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Kilisenin kubbe pandantiflerinde İncil yazarlarının betimlemeleri
görülürken, kubbenin güney ve kuzey duvarlarında da hıristiyan ikonografisiyle ilgili tasvirler dikkati çeker. Ana apsis kemerinin yukarısındaki duvar yüzeyine baş melekler Cebrail ve
Mikail anıtsal ölçülerde resmedilmişlerdir. Yan
galerilerin doğu uçlarında da yine Hıristiyan
ikonografisinden resimler görülür. Ana apsis
nişinin yüzeyinde de muhtemelen Kutsal Ruh
betimlemesi vardı. Bu freskolardan güney nefin
doğu duvarındaki örnekte 1849 tarihi okunabilmektedir. Ayrıca resimlerin altlarında kitabeler
de bulunmaktaymış ancak üzerleri kireçle kapatılmaya çalışılmıştır. Kilisenin içinde okunamamış Rumca bir kitabe yer almaktadır.
Süslemesi : Yapıdaki bezemeler daha çok
fresko olarak sıva üzerine yapılmış ve Hıristiyan ikonografisinden alınmış konulardır.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yerinden çalınmıştır. Ancak freskolardan birinin yanında
1849 tarihi vardır.

Tarihlendirme : Kilisenin 3. Selim zamanında onarıldığı, 1835 yılında da rus elçiliğinin
gönderdiği parayla yeniden inşa edildiği bazı
yayınlarda belirtilir. İçerdeki freskoların birinin
yanında görüllen 1849 yılı bezemelerin yapıldığı tarih olmalıdır.

Kaynakça:
Halit Erkiletlioğlu, Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri 1996, s.208.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.52-59.

Kayabağ Rum Kilisesi genel görünüş.

Kayabağ Rum Kilisesi güney cephe.
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Kayabağ Rum Kilisesi narteksi.

Kayabağ Rum Kilisesi iç mekan.
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Kayabağ Rum Kilisesi içindeki kitabe.

Kayabağ Rum Kilisesi iç mekan.

Kayabağ Rum Kilisesi ana kubbe süslemesi.
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Kayabey Rum Kilisesi apsis.

Kayabey Rum Kilisesi fresko.
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ESERİN ADI : VEKSE 			
(ÖZLÜCE) 		
RUM KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Ağustos-Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi. Özlüce
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda sağlam
durumdaki bina özel şahıslar tarafindan konut
olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Eserin 1835’te inşa edildiğini ileri
süren araştırmacılar bulunmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Kilise doğubatı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır.
Bazilikal planda inşa edilen kilise, üç nefli olup doğusunda neflerin hizasında üç yarım
yuvarlak apsise sahiptir. Apsisler dıştan düz
duvarla sınırlandırılmıştır. Banda kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen planlı narteks yer almaktadır. Narteks dışta tek yüzlü çatı, içte beşik tonozla örtülüdür. Kilisede netleri ayıran
kemerlerin arası yapı konut olarak kullanıldı
ğından duvarla kapatılmıştır. Kilisenin çatışı
kiremit şeklinde kesilmiş taşlarla oluşturulmuş
çatıyla kapatılmıştır.
Süslemesi : Eserin dış cephesinde herhangi
bir süsleme yoktur, iç mekanda varsa da konut
olarak kullanıldığından yok edilmiştir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

Tarihlendirme : Kitabesi olmayan eserin
1835 yılında inşa edilmiş olduğunu ileri süren
araştırmacılar vardır.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.81-84.
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Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, dış cepheden görünüş.

Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, bahçe duvarından görünüş.
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Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, çatı örtüsü.

Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, iç mekandan görünüş. (Şeyda Güngör Açıkgöz’den)
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Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, iç mekandan görünüş.
(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, giriş kapısı.
(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

Vekse (Özlüce) Rum Kilisesi, iç mekandan görünüş. (Şeyda Güngör Açıkgöz’den)
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ESERİN ADI : AĞIRNAS 			
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas
Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde Ağırnas Kültür ve Sanat Müzesi olarak değerlendirilmektedir.
Tarihi : 1857 yılında yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda inşa edilen yapının batı cephesinde iki katlı olarak düzenlenmiş narteksi yer
almaktadır. Alt narteks köşelerde yığma ayaklara ortada ikişer sütuna atılmış sivri kemerlerle oluşturulmuştur. Narteksin güney ve kuzey
cepheleri açıktır. Narteksin üst örtüsü çapraz
tonoz olarak yapılmıştır. Narteksin ikinci katında batı cephesine dört pencere açılmıştır. Bu
pencerelerden üç tanesi dikdörtgen biçimlidir.
Köşelerdeki dikdörtgen formlu pencerelerin
üzerlerinde üçgen alınlıklar dikkati çeker. Ortadaki pencerenin üzerine oval biçimli bir pencere daha açılmıştır. İç mekana iki giriş kapısından batıda olanı iki sıra yüzeysel silmeyle
çerçevelenmiş yuvarlak kemerli bir düzenleme
gösterir. Kilisenin güney cephesinde biri giriş kapısının üzerinde olmak üzere üç büyük
pencere yer alır. Pencereler dikdörtgen formlu
olmakla birlikte sivri kemerli alınlıklara sahiptir. Ayrıca bu cephede nartekse çıkışı sağlayan
merdiveni aydınlatmak için açılmış küçük bir
pencere daha vardır. Kilisenin kuzey cephesindeki pencere sayısı ve biçimleri güney cepheyle simetriklik arz eder.
Kilise iç mekanı üç nefli olarak düzenlenmiştir. Nefler birbirlerinden dikdörtgen kesitli
yüksek kaidelere oturan taş sütunların ve duvar
içine gömülü yarım sütunların taşıdığı yuvarlak
kemerlerle ayrılmıştır. Orta nef diğerlerinden
daha geniş olarak tasarlanmıştır. Tüm neflerin
üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Neflerin üst örtüsü narteks mekanında da devam ettirilmiştir.
Kilisenin üç bölümlü apsisi dıştan yarım
daire şeklinde belirgindir. İçte ise dikdörtgene yakın elips bir mekan olarak tasarlanmıştır.
Apsisin yer aldığı doğu cepheye üç pencere

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

açılmıştır. Kilisenin sıvalarının çoğu dökülmüş
olduğundan içerdiği resim programı bilinmemektedir.
Süslemesi : Kilisenin iç mekanlarında sıvaların dökülmüş olmasından dolayı fresko programı hakkında bilgi yoktur. Bezeme adına çok
zengin bir yapı olduğu söylenemez.
Malzeme ve teknik: Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur. Batı cephede giriş kapısının üzerinde orijinal kitabenin
yuvasında latin harfleriyle yazılmış “Agios
Prokopios 1857” ibaresi yer almaktadır.
Tarihlendirme : Kilisenin kapı üzerinde
sonradan yerleştirilen kitabeye göre 19.yüzyılın ikinci yarısında (1857) inşa edilmiş olabileceği kabul edilebilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.73-77.
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Ağırnas Kilisesi batı cephe.

Ağırnas Kilisesi doğu ve güney cephe.
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Ağırnas Kilisesi narteks.

Ağırnas Kilisesi iç mekan.

Ağırnas Kilisesi iç mekan.
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ESERİN ADI : KAYSERİ SURP
		 LUSAVORİÇ 		
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cafer
Bey Mahallesi, Yeni Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : 19.yüzyılda (1859) var olan bir kilisenin temelleri üzerine yeniden yapılmış, 1885
yılında büyük bir onarım geçirmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kilise, Ermenilerce “Tanrı’nın nuruna ilk gark olan kişi”
olarak bilinen Surp Lusavoriç’e adfen inşa
edilmiştir. Kiliseye giriş batı cephede beş sütun
üzerine yarım kubbe ile oluşturulmuş kiberium
ile sağlanmıştır. Bu girişten sonra üç çapraz
tonozla örtülü narteks bölümüne geçilir.Yapının giriş kapısının iki yanında birer dikdörtgen
pencere bulunur. Batı cephenin güney ve kuzey
kanatlarına da birer pencere açıldığı görülmektedir. Yapıyı saçak seviyesinde dolaşan üç kademeli silme dikkati çeker.
Kapıyı çerçeveleyen kemer içinde kilisenin
1885 yılında onarım gördüğünü gösteren Ermenice yazılı kitabesi yer almaktadır. Kitabenin üst bölümü kıvrımlar yapan kenger yapraklarıyla bezenmiştir. Yapının beden duvarlarının
yarısından itibaren tüm cepheyi dolaşan düz
yüzeyli bir silme dikkati çeker. Girişin bulunduğu kiberiumun beş cephesi dikdörtgen boyutlu birer pencereyle boşaltılmıştır. Yapının
narteksinin güney ve kuzey dış cephelerinde
kemerleri yıkılmış dört sütundan oluşan bir revak düzenlemesi görülür. Narteks mekanına bu
revaklı bölümlerden geçiş vardır. Kilisenin orta
nefi ikişerden dört sütunla yan neflerden ayrılmaktadır. Orta nef diğerlerinden daha geniş
tutulmuştur. Kemerler aynı zamanda duvarlara
gömülü sütunlara da oturmaktadır. Orta nefin
merkezi, doğu ve batıdaki bölümleri kubbe ile
yan neflerin merkezleri ise oval biçiminde kubbe, yan bölümleri ise çapraz tonozla örtülmüştür. Doğudaki bema ve kuzeydoğu, güneybatı
köşe mekanları yarım yuvarlak apsislerle bitirilmiştir. Yan neflerin merkezi bölümleri kuzey
ve güneyde çapraz tonozlu kare mekanlarla
786
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genişletilmiştir. Bu mekanlar ikişer pencereyle
dışarı açılmaktadır. Kuzeydoğu köşe mekanının kuzey duvarında vaftiz nişi yer almaktadır.
Güneybatı köşe mekanının güney duvarındaki
iki kapı ile doğu-batı doğrultuda dikdörtgen
plânlı ayin hazırlık mekanına geçilmektedir.
Yapının güney ve kuzey cepheleri silme kuşağı
üzerine açılmış dikdörtgen boyutlu yedi pencereyle hareketlendirilmiştir. Yapının çevresindeki yapılar ise din adamı yetiştiren okul binaları
olmalıdır.
Süslemesi : Yapının içindeki freskolar bitkisel ve geometrik kompozisyonları içerir. Kubbe pandantiflerine ise dört İncilcinin resimleri,
apsis tavanında da Kutsal Ruh betimlemesi işlenmiştir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde inşa
malzeme olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Yapıda bulunan onarım kitabeleri
1833, 1885 ve 1996 yıllarını içermektedir.
Tarihlendirme : Surp Lusavoriç Kilisesinin
12.yüzyılda var olduğu kabul edilir. 17.yüzyıl
belgelerinde de isminin geçtiği ileri sürülür.
19.yüzyıl ortalarında yıkılmış olan kilisenin
1859 da yeniden yapıldığı ve 1885 yılında
esaslı bir onarım gördüğü belirtilmektedir. Dolayısıyla yapı bugünkü şeklini büyük oranda
19.yüzyılın sonlarında almıştır.

Kaynakça:
Nilay Çorağan, “Kayseri Şehir Merkezinde
Üç Kilise”, Sanatsal Mozaik, 2000, s.106-111.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.148-156.

Surp Lusavoriç Kilisesi genel görünüş.

Surp Lusavoriç Kilisesi genel görünüş.
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Surp Lusavoriç Kilisesi fresko.

Surp Lusavoriç Kilisesi fresko.
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ESERİN ADI : GÜNEŞLİ 			
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Güneşli
Kasabasında, Aşağı Cami Mahallesinde, Aşağı
Caminin doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde harabe halindedir.
Tarihi : Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Kilisenin günümüze sadece doğu cephesi ulaşabilmiştir.
Burada üç bölümlü apsis duvarı görülebilmektedir. Apsis duvarının güney köşesinde duvarın devam ettiğini gösteren bakiyeler vardır.
Apsis cephesinin güneyinde, doğu tarafta tuğla şeklinde biçimlendirilmiş taşlarla örülmüş
yuvarlak basık kemerli bir bölüm görünmektedir. Kilisenin kuzey duvarının bir kısmı da
günümüze ulaşabilmiştir. Kilisenin bugünkü
görünüşüyle muhtemelen üç nefli olduğu kabul
edilebilir. Bugünkü kalıntılardan anlaşıldığına
göre kilisenin anıtsal ölçülerde bir yapı olmadığı anlaşılmaktadır. En azından apsis cephesi
böyle bir kanaat oluşturmaktadır. Apsis nişinin
içindeki freskoların bir bölümü solgun şekilde

günümüze ulaşmış olup, kompozisyonun konusu hakkında fikir veremeyecek kadar eksiktir.
Apsis nişinin içinde üst kısımda duvara gömülmüş künkler görülmektedir.
Süslemesi : Yapının apsisindeki kalıntılardan iç mekanın yada apsisin freskolarla süslenmiş olduğu belirtilebilir.
Malzeme ve teknik: Bugünkü kalıntılardan
yapının kaba yonu taşla inşa edilmiş olduğu
görülmektedir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kilisenin kitabesi yoktur.
Ancak azınlıkların Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yeni kilise inşaatlarına 19.yüzyılın ikinci yarısında izin verildiği dikkate alındığında, yapının 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa
edilmiş olabileceği kabul edilmelidir.
Bugün doğu cephesinde apsis bölümü günümüze ulaşan kilisenin tüm ölçüleriyle ne kadarlık bir alanı kapladığını bilememekteyiz. Kilisenin bulunduğu alanda yapılacak bir kazının
yapının plânı hakkında buluntular vereceği düşünülmektedir. Ancak kazı sonucuna göre elde
edilecek plâna göre yapının onarımı yapılmalı,
böylece muhtemelen olabilecek bir tahribatın
da önüne geçilebilecektir.
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Güneşli Kilisesi Harabesinden görünüş.

Güneşli Kilisesi apsisinden görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN 		
		 ERMENİ 			
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
mahallesinde Rum kilisesinin kuzeybatısında
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlamdır ancak freskoların çoğu dökülmüştür. Define arayıcılarının tahribatına uğramıştır.
Tarihi : Kilisenin 1835 tarihli bir onarım
fermanı olduğu kayrından hareketle 19.yüzyılın ilk yarısında günümüzdeki şeklini aldığı
belirtilebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda inşa edilmiş olan kilise bir avlu
içinde bulunmaktadır. Avluya doğu cephesinin
güneyine kaydırılmış dıştan düz lentolu, içten
yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir.
Avlunun güneydoğu köşesinde bir kuyu bulunmaktadır. Doğu duvarının güney ucunda da dekoratif kemerli küçük bir niş yer almaktadır.
Kiliseye güney cephenin ortasına açılmış
ve iki yandan plasterle sınırlandırılmış yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapı
kemerinin üzerine yatay dikdörtgen bir kitabelik yerleştirilmiş ancak üzerine yazı yazılmamıştır. Kapının iki yanında yekpare taştan
söve ve lentolara sahip dikdörtgen boyutlu
birer pencere bulunmaktadır. Kapının üst kısmında üç pencere açıklığı dikkati çekmektedir.
Bu pencerelerden ortadaki diğerlerinden daha
yüksek olup basık kemer görünüşlü bir lentoya
sahiptir. Daha küçük ölçekli yan pencerelerin
yan söveleri daha kısa yapılıp üst lentosu yarım
basık kemer şeklinde ilginç bir düzenlemeyle
tamamlanmıştır.
Yapının iç mekanında herhangi bir bölüntü
yoktur. Doğu ve batı duvarlardan taşırılmış
ayaklar üzerine atılmış sivri kemerlerin desteklediği üst örtü sivri tonozdur. Kemer karınlarında sıva üzerine mavi ve erguvan renkli
boyalarla baklava dilimi şeklinde düzenlenmiş
geometrik süsleme görülmektedir. Yapının batı
cephesi sağır tutulmuşken, doğu cephesinde
dört pencere açıklığı dikkati çekmektedir. Gü-

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

neydoğu köşedeki pencerenin kilisenin güney
cephesinde var olduğu tahmin ileri sürülen
kadınlar bölümüne girişi sağlayan kapı olarak
kullanıldığı belirtilmektedir. Gerçekten yapının
dışında bu açıklığa ulaşan merdivenin kalıntılarını görmek mümkündür.
Apsisin bulunduğu kuzey cephede apsis zemininin ibadet mekanın zemininden yükseltilmiş olduğu dikkati çekmektedir. İçerden yarım
daire olarak düzenlenmiş olan apsisin çıkıntısı
dış cephede gizlenmiştir. Apsis nişinin kemerinin üzerindeki elips biçimli pencere dışında bu
cephede açıklık bulunmaz. Apsis duvarının köşelerinde yuvarlak kemerli fazla derin olmayan
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birer niş vardır. Apsis nişi içinde de üç küçük
niş görülür. Apsisin yarım kubbe şeklindeki üst
örtüsünün sıvandığı ve mavinin baskın olduğu boyayla boyanmış olduğu, yarım kubbenin
siyah renkle dilimli olarak bezendiği dikkati
çeker. Apsis yarım kubbesinin ortasında Kutsal
Ruh’u simgeleyen güneş motifinin betimlendiği görülürken, apsisin iki yanındaki nişlerin üstünde Ermenice yazılı İncil’den sayfalar taşıyan melek betimlemeleri yer alır. Apsis nişinin
kemerinde akantüs yapraklı bitkisel bezemeler
görülür. Tonoz aralarındaki dairesel madalyonlar içinde taç, kitap, haç gibi nesnelerle birlikte
Ermenice yazılı levhalardan oluşan bezemeler
görülür. Ağırlıklı olarak maviyle birlikte kahverenginin tonları kullanılmıştır.
Kuzeydoğu köşedeki bir kapıdan yandaki
tonoz örtülü mekana geçilmektedir. Bu mekan
bir kolu apsise dönük şekilde L biçiminde düzenlenmiştir. Apsisin batısındaki kapıdan da
küçük bir hücreye girilmektedir.

Tavlusun Ermeni Kilisesi genel görünüş.
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Tavlusun’daki Ermeni kilisesinin apsisinin doğuya (Kudüs’e) değil de kuzeye dönük
yapılmış olması dikkat çekicidir. Kilisenin
Erivan’daki Büyük Ermeni Kilisesine yönlendirildiği anlaşılmaktadır.
Süslemesi : Yapıdaki süslemeler daha çok
sıva üzerine boya ile yapılmış freskolardır.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur. Ancak
yörenin yaşlılarının dedelerinden duyduklarına
göre kilise 1880’lerde yapılmıştır.
Tarihlendirme : Kitabesi olmayan kilise
19.yüzyılın dördüncü çeyreğinde inşa edilmiş
olabilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.42-47.

Tavlusun Ermeni Kilisesi girişi.

Tavlusun Ermeni Kilisesi iç mekan.
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Tavlusun Ermeni Kilisesi apsisten görünüş.

Tavlusun Ermeni Kilisesi iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : TAVLUSUN RUM
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavlusun
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam ama
definecilerin tahribatına uğramış bir yapıdır.
Tarihi : Ne zaman inşa edildiği bilinmeyen
yapının 1819’da onarım gördüğü bilinmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir plân arz eden yapı dıştan
14.00 x 17.00 m., içten 13.20 x 15.00 m. ölçülerindedir. Kilisenin kuzey cephesinin batı
tarafında taştan üç sütun üzerine atılmış sivri
kemerlerle iki gözlü bir revak oluşturulmuştur.
Revak üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Üç neften oluşan kilisenin batı cephesinde üç bölümlü
narteksi yer almaktadır. Narteksin kuzey ve güney tarafları çapraz tonozla, batıdaki orta bölüm
beşik tonozla örtülmüştür. Nartekse kuzeyden
ve batı cepheden giriş vardır. Kuzeydeki giriş
sonradan açılmıştır. Kuzey ve güney cepheleri sonradan duvarla kapatılmıştır. Kuzeydeki
bölümün batı duvarına bir pencere açılmıştır.
Narteksin orta bölümündeki düz lentolu kapıdan nartekse ve ibadet mekanına geçilmektedir.
Lento üzerindeki kitabe yeri boştur. Muhtemelen burada bulunan kitabe çalınmış olmalıdır.
Narteksin batı cephesinin üst katında kuzey
ve orta kısmın üzerine rast gelecek şekilde iki
pencere açılmıştır. Güney cephede de bir pencere yer almaktadır. Bu narteks mekanının üst
katına ne narteksden ne de ibadet mekanından
bir çıkış merdivenine rastlanmıştır.
Kilise üç nefli olarak düzenlenmiştir. Kiliseye biri batı cepheden narteksden diğeri kuzey
cepheden iki kapıdan girilmektedir. Diğerlerinden daha geniş olan orta nef iki sıra halinde
toplam 10 sütunla yan neflerden ayrılmaktadır.
Batı taraftaki iki sütun, narteksin doğu duvarı
içinde kalmıştır. Dor tarzı yalın başlıklara sahip olan sütunlar dikdörtgen biçiminde yüksek
ayaklara oturmaktadır. Taştan yapılmış olan
sütunların üzeri sıvanmıştır. Sütunlar ve duvara gömülü başlıklara atılan yuvarlak kemerler
nefleri ayırmaktadır. Tonozları takviye eden
kemerlerin karınları kahverengi ve krem renkte
dönüşümlü olarak boyanmıştır. Bütün neflerin
üzeri beşik tonozla örtülüdür. Yapının kuzey ve
güney duvarları üst seviyede üçer pencereyle
boşaltılmıştır. Dıştan dikdörtgen biçiminde tasarlanan pencereler içten yuvarlak kemerli niş
şeklindedir. Doğu cephede her nefe birer tane

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

pencere açılmıştır. Ana ve yan aspisler içten yarım daire şeklinde tasarlanmışken, dıştan köşeli
olarak düzenlenmiştirler. Ana apsis dıştan beş
cepheli iken yan apsisler iki cephelidirler. Apsislerin doğu cephelerinde birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Yan neflerin güneydoğu ve
kuzeydoğu köşelerinde birer niş bulunmaktadır. Apsisin batı duvarında da ibadet mekanına
açılan iki küçük niş dikkati çekmektedir. Duvar
ve tonozlar sıvalı iken bu sıvaların büyük bölümünün tahrip olup dökülmüş oldukları gözlenmektedir. Zeminin sal taşlarıyla döşeli olduğu
ancak bu döşemenin neredeyse tamamının define arayıcıları tarafından tahrip edilmiş olduğu
görülmektedir. Yapıda herhangi bir fresko bezemesine rastlanmaması ilginçtir.
Kilisenin üst örtüsü dıştan kiremit şeklinde
geçmeli olarak biçimlendirilmiş sal taşlarıyla
kırma çatı şeklinde örtülüdür.
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Kilisenin 8 metre kadar güneyinde yapıdan
bağımsız olarak tasarlanmış bir çan kulesinin
bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Sekizgen
gövdeli olarak düzenlenen çan kulesine bugünkü durumda on iki basamaklı helezonik bir
merdivenle çıkılmaktadır. Çan kulesinin kapısı
kuzey yöndedir.
Süslemesi : Kilisede kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik: Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Rum Kilisesi genel görünüş.

Rum Kilisesi, kuzey cephe.
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Kitabesi : Yapının narteksinin batı cephesindeki kitabesi çalınmıştır.
Tarihlendirme : 1819’da onarıldığını bildiğimiz kilisenin muhtemelen 18. yy içinde yapılmış olabileceği kabul edilebilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s. 37-42.

Rum Kilisesi apsis cephesi.

Rum Kilisesi çan kulesi.
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Rum Kilisesi, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : KAYSERİ 		
		 MERYEM ANA 		
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kiçikapı Meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün sağlam durumdaki yapı şu anda spor salonu olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1830-1875 yılları arasında ilave ve
onarımlarla yapının bugünkü şeklini almış olduğu ileri sürülebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda üç nefli bazilikal plânda yapılan
kilisenin ne zaman kim tarafından yapıldığını
gösterir kitabesi yoktur. Yapıya girişi içeren
batı cephe diğer cephelerden daha itinalı olarak
tasarlanıp yapılmıştır. Batı cephede, dört sütuna oturan üç kemerin oluşturduğu giriş mekanı
dikkati çeker. Cephenin ortasındaki giriş bölümü saçağa kadar devam ettirilmiş ve bir üçgen
alınlıkla bitirilmiştir. Alttaki kemerli bölümün
saçağı tüm kiliseyi dolaşacak bir silmeyle vurgulanmıştır. Üçgen alınlığın sınırladığı duvar
içinde bir sağır kemer çerçevesi dikkati çeker.
Burada üçlü kemer açıklığının her birine isabet
edecek şekilde düzenlenmiş üç pencere gözlenir. Yanlardaki pencereler dikdörtgen boyutlu
ve üçgen alınlıklı iken ortadaki pencere dairesel formdadır. Giriş kapısının iki yanında birer
pencere bulunurken, batı cephenin güney ve
kuzey köşelerinde iki katlı pencereler yer alır.
Alttaki dikdörtgen pencereler düz lentolu iken
üsttekiler üçgen alınlıklara sahiptir. Batı cephedeki kapıdan kilisenin narteksine girilir. Narteks kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir
mekandır. İki katlı olan bu mekanın güney ve
kuzey tarafları beşik tonozla, orta kısmı çapraz
tonozla örtülmüştür.
Yapının apsisinin bulunduğu doğu cephesi
sağır bırakılmıştır. Herhangi bir açıklığın bulunmadığı bu cephedeki taşların üzerinde, kazıma yöntemiyle işlenmiş taşçı malzemesi avadanlıklar betimlenmiştir. Bu taşlar, mezartaşı
devşirilerek yapıda kullanılmıştır.
Kilisenin narteksi de dahil güney ve kuzey
cepheleri, tüm cepheyi yatay olarak ikiye bölen silme kuşağının üzerine açılmış dikdört-

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

gen biçimli ve üçgen alınlıklı yedi pencereyle
boşaltılmıştır. Bu cephelerde, bema ile apsisin
birleştiği bölüme yüksek bir kasnak üzerine
inşa edilmiş kubbeyle aynı hizada olacak şekilde yapılmış üçgen alınlıklar bulunur. Tıpkı batı
cephede olduğu gibi, üçgen alınlıklı yüzeylerde
sivri kör kemerler dikkati çeker. Bu kör kemerlerin saçağa yakın bölümünde elips biçimli birer pencere yer alır.
Kilisenin dörderden sekiz sütunla yan neflerden ayrılan orta nefi diğerlerinden daha geniştir. Nef ayrımları serbest ve duvara gömülü
sütunlara atılan kemerlerle sağlanmıştır. Orta
nefin aspisle birleşen doğu ucunda, pandantifle geçilmiş ve üzerinde 12 pencere açıklığı
bulunan dairesel kasnağa oturan kubbe bulunur. Doğudaki apsis yarım daire şeklindedir.
Yanlardaki kapılarla yan neflerin apsisine geçilebilmektedir. Apsis nişini içerden bir silme
kuşağı dolaşmaktadır.
Süslemesi : Kilisenin iç cepheleri sonradan
boyandığı için muhtemelen freskolar kapatılmıştır. Basit silmeler ve pencere sövelerindeki
rozetler dışında kayda değer süsleme yoktur.
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Malzeme ve teknik : Yapıda düzgün kesme taş ve batıdaki sütunlarda mermer malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapıda görülen ve Osmanlı mimarlığında 19.yüzyılda çok yoğun olarak
karşımıza çıkan üçgen alınlıklı düzenlemelerden dolayı yapının 19.yüzyılın ikinci yarısında
inşa edilmiş olduğu belirtilebilir.

Meryem Ana Kilisesi, genel görünüş.

Meryem Ana Kilisesi, genel görünüş.
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Kaynakça:
Nilay Çorağan, “Kayseri Şehir Merkezinde
Üç Kilise”, Sanatsal Mozaik, 2000, s.106-111.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.142-148.

Meryem Ana Kilisesi, narteks.

Meryem Ana Kilisesi, iç mekan.

Meryem Ana Kilisesi, kubbe.
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ESERİN ADI :
		
		
		
		

GERMİR 			
(KONAKLAR) 		
AŞAĞI 			
MAHALLE RUM
KİLİSESİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Germir
(Konaklar) Köyünde, Kilise Bayırı mevkiinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen harap durumda, kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1725 yılında inşa edilmiş olan kilise
1835 yılında yenilenerek günümüzdeki şeklini
almıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı Germir’in
doğusunda kilise bayırı denilen mevkide bulunmaktadır. Kilisenin doğu ucu kısmen bu taraftaki kayalık yamaca dayanmıştır. Kilise içten
içe 19.60x13.40 m.ölçülerinde olup doğu-batı
doğrultuda üç nefli ve narteksli olarak yapılmıştır. Narteks yıkılmış olup, günümüze ulaşamamıştır. Kilisenin apsis mekanları kayalık
yamacın oyulmasıyla elde edilmiştir.
Orta nefin yan neflerden beşerden on ayak
üzerine atılmış kemerlerle ayrılmış olduğu görülmektedir. Yan nefler beşik tonozla örtülmüştür. Güney ve kuzey cephe dörder pencereyle
boşaltılmıştır. Batıdaki giriş kapısının güney ve
kuzeyinde dikdörtgen biçimli birer pencere yer
almaktadır. Ayrıca kuzey ve güney cephelerin
batı taraflarına da birer kapı açılmıştır.
Orta nefin kubbesine pandantiflerle geçilmiştir. Pandantifler üzerinde İncil yazarlarının
solgun freskleri seçilebilmektedir. Doğu bölümü oluşturan ana ve yan apsisler, neflerle bütünleşirken bir yandan da yapısal özellikleriyle
ilgi çekerler. Kayalar içine oyularak yapılan ana
apsis, 3.80 m.genişlikte olmasına rağmen 0.85
m.gibi az bir derinliğe sahiptir. Yarı kubbesel
doğal kaya örtüsü ise desteklere kadar uzanarak derinliği arttıran bir etki yaratır. Apsis içine
sonradan bir niş açılmıştır. Güneye doğru kaydırılarak oyulan bu niş yapının bir süre cami
olarak kullanılmış olabileceğini gösterir. Kayalara oyulmuş apsislerin gerisinde, yine kayalara
oyulmuş mahzen gibi hacimler, güneydoğu yan
apsisi içindeki bir kapıyla kiliseye bağlanmaktadır. İç mekanda duvarlar kısmen sıvalıdır.
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(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

Süslemesi : Duvarlarda, kemer içlerinde içlerinde maviyle yapılmış çizgiler, rozetler, dal
ve çiçek bezemeleri görülür.
Malzeme ve teknik : Malzemesi düzgün
kesme taştır. İç mekanda duvar yüzeyleri sıvanmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Geçmişi 1725 yılına kadar uzanan yapının günümüzdeki görünümüne
1835’te dönüştüğü bilinmektedir. Kilisenin güneyindeki rahip evi olarak tanımlanan konutun
1878 tarihli olmasından dolayı bu sonuca varılabilir.
Kaynakça:
Fügen İlter, “19.Yüzyıl Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan
Yapıları:Germir ve Endüllük Kiliseleri”, Belleten, S.205, (1989), s.1661-1682.
Osman Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri ,Kayseri 2000.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.100-103.

Germir Aşağı Mahalle Rum Kilisesi, genel görünüş.

Germir Aşağı Mahalle Rum Kilisesi, iç mekan.
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Germir Aşağı Mahalle Rum Kilisesi, fresko.
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Germir Aşağı Mahalle Rum Kilisesi, iç mekan.

ESERİN ADI : GERMİR 			
		 YUKARI 			
		 MAHALLE RUM
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Germir
(Konaklar) Köyünde Yukarı mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün kısmen sağlam
olmakla birlikte ahır olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapı 1837 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı yönde, üç nefli basilikal plânlı olarak inşa edilen
kilise, kübik beden duvarları, merkezi kubbesi,
kuzeybatıdaki çan kulesiyle anıtsal bir görünüşe sahiptir. Kilisenin doğu cephesi apsislerin
yarım daire çıkmalarını gizleyen düz bir duvardan ibarettir. Kayalık yamaca bakan, dışa kapalı batı cephe, iki katlı narteksle yapının anıtsal
görünümünü pekiştirir. Narteksin kuzeybatı bölümü yıkılmış olmakla birlikte, sütunlara atılan
yuvarlak kemerli bir revağın taşıdığı çapraz tonozla örtülmüştür. Yapının batı beden duvarına
açılan kapıdan ibadet mekanına geçilmektedir.
Batı duvarda kapı dışında pencere açıklığı bulunmaz. Narteksin beş bölümlü bir revak olduğu yıkılan bölümlerde anlaşılmaktadır. Kuzey
ve güney cepheleri birer kemerli ve açıktır.
Yapı dıştan dışa, 28.80 x 17.80 m. ölçülerindedir. Orta nef dörderden sekiz sütuna atılan
sivri kemerlerle yan neflerden ayrılmış olup onlardan daha geniş düzenlenmiştir. Yan neflerin
tamamı beşik tonozlarla örtülmüştür. Orta nefin
apsis önündeki bölümü bir kubbeyle vurgulanmıştır. Yüksek bir kasnak üzerindeki kubbenin
kasnağına üç dilimli ve biraz atnalı kemeri çağrıştıran kemerli açıklıklar yapılmıştır. Kiliseye
giriş kapısı dikdörtgen biçimlidir ve geniş taş
sövelerle sınırlandırılmıştır. Portalde herhangi
bir süsleme bulunmamaktadır. Kapı lentosu
üzerindeki kitabe yeri boştur. Muhtemelen kitabe çalınmıştır.
Kilisenin kuzeybatısında yapıdan bağımsız
olarak, altta yüksek bir kaide ve sekizgen gövde üzerine iki katlı kemerli ve kubbeyle örtülü
çan kulesi inşa edilmiştir. Üst katlar, zarif baş-

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

lık ve ayaklı sütunlar üzerine yuvarlak kemerleriyle sekizgen plânlı açık mekanlar halinde
düzenlenmiştir.
Üç nefli kilise kuzey, güney ve batı yönlerinde üst kat galeriyle iki katlı bir görünüşe sahiptir. Nefler alt katta ilk bölümler dışında beşik,
üst katta ise haç tonozla örtülüdür. Orta nefin
doğu ucundaki kubbeye pandantifle geçilmiştir. Kubbe pandantifinde çok silinmiş, solgun
İncil yazarlarının resimleri varmış. 19.yüzyılda
Kayseri’ye gelen batılı seyyahlar bu kilisenin
görkemli yapısından ve freskolarından bahsetmişlerdir.
Süslemesi : Yapının içini bezeyen freskoların çoğu dökülmüş, var olanlarda solgunlaşmıştır. Yapıda taş süsleme birkaç silme dışında
görülmez.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşitli tarihi kaynaklar ve
seyyahların anlatımından yapının 1837 yılında
inşa edildiği öğrenilmektedir.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Kaynakça
Fügen İlter, “19.Yüzyıl Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan
Yapıları:Germir ve Endüllük Kiliseleri”, Belleten, S.205, (1989), s.1661-1682.

Osman Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri ,Kayseri 2000.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.95-100.

Germir Yukarı Mahalle Rum Kilisesi, genel görünüş.

Germir Yukarı Mahalle Rum Kilisesi, kubbenin dıştan görünüşü.
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Germir Yukarı Mahalle Rum Kilisesi, çan kulesi.
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Germir Yukarı Mahalle Rum Kilisesi, iç mekan.

Germir Yukarı Mahalle Rum Kilisesi, duvar payesindeki
freskolar.
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Germir Yukarı Mahalle Rum Kilisesi, kubbenin içten
görünüşü.

ESERİN ADI :GESİ-KAYABAĞ 		
		 KÜÇÜK KİLİSE
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Kasabası, Kayabağ Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesi yoktur. Bir Ermeni kilisesi
olabileceği düşünülen yapı 18. yy. sonları veya
19. yy. ilk yarısında inşa edilmiş olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda inşa edilmiş olan kilise üç neflidir.
Orta nef diğerlerinden daha geniştir ve doğu ve
batı duvarlara atılmış bir sivri kemerle diğerlerinden ayrılır. Tüm nefler tekne tonozla örtülmüştür. Güney nefin kemer arası sonradan taş
duvarla örülerek orta nefe kapatılmıştır. Kiliseye kuzey cephenin batı köşesine kaydırılmış
bir kapıdan girilmektedir. Kilisenin kuzey ve
güney cephelerinde birer, doğu cephesinde iki
pencere açıklığı vardır. Orta apsis yarım daire
şeklinde düzenlenmiş olup dış cephede de bu
şekilde gösterilmiştir. Kuzey yan nefin apsisinde de bir pencere açıklığı vardır. Ana apsisin
güney tarafında bir pencere, kuzeyinde ise bir
niş bulunmaktadır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Kilisenin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

Tarihlendirme : 18.yüzyılın sonları veya
19. yy. ilk yarısında inşa edilmiş olabilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.49-52.

Kayabağ Küçük Kilise, genel görünüş.
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Kayabağ Küçük Kilise, doğu cephe.

Kayabağ Küçük Kilise, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : GERMİR 			
ERMENİ KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Germir
(Konaklar) Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Üst örtüsü tamamen
yıkılmış, harap şekilde ve bir bölümü (narteks)
konut olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1860 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Genişce bir
düzlüğe inşa edilmiş olan kilisenin iç taşıyıcılarının tamamı ve beden duvarları kısmen yıkılmıştır. Doğusunda iki yan odayla dışa taşan
apsis bölümü görülebilirken, batıdaki narteks
bölümü günümüzde konuta dönüştürülerek
kullanılmaktadır. Narteksinin iki katlı olduğu
anlaşılmaktadır. Narteksin batısında kiliseye ait
olduğu söylenen okul yıkılmıştır.
İçten içe 23.15x17.50 m.ölçülerindeki yapı,
doğu-batı doğrultuda üç nefli ve iki katlı nartekslidir. Düzgün kesme taşla yapılmış olan
kilisenin duvarlarında yer yer mavi ve mor boyayla yapılmış çiçek bezemeleri görülebilmektedir.
Orta nefin 7 m., yan neflerin de 4.5 m. olduğu anlaşılan kilisede, nefleri örten tonoz izlerini ve kemer ayaklarından arta kalanları, narteksin doğu yüzünde görmek mümkündür. Yine bu
yüzde, günümüzdeki işlevi nedeniyle narteksten naosa geçiren kapıların doldurularak kapatılmış oldukları izlenebilmektedir. Ayrıca nefler
arasında, tonoz ağırlığını paylaşan kemerlerin
oturduğu gömme ayakları ve üzerlerindeki başlıkları görmek mümkündür.
Doğuda yan apsislerin kuzey ve güney taraflarındaki hacimler de kesme taş duvar örgüleriyle günümüze ulaşabilmişlerdir. Bu odalar
simetrik olarak kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerden iki yana doğru taşarlar. Odalara içten
yan apsislere yakın kapılardan geçilmektedir.
Üçlü apsis grubunda ayakta kalan kısımlarda
kalın sıva üzerine geometrik ve bitkisel bezemeler işlenmiştir. Genellikle mavi rengin çoğunlukta olduğu resimlerde ayrıca sarı ve yeşile de yer verilmiştir. Muhtemelen kilisenin var
olduğu düşünülen kubbesinin pandantiflerinde
diğer örneklerde olduğu gibi İncil yazarları betimlenmiş olmalıdır.

(Fügen İlter’den)

Süslemesi : Yapının içinde yer yer görülen
mavi, mor ve yeşil boyalı freskolardan çok örnek günümüze ulaşmamıştır.
Malzeme ve teknik : Yapının genelinde
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 19.yüzyılda bölgeyi gezen
batılı seyyahlar Germir’deki Ermeni kilisesinin
Rum kiliselerinden daha yeni olduğunu söylerler. Bu bilgiden hareketle Ermeni kilisesinin
19.yüzyılın sonlarına doğru yapılmış olduğunu
ileri sürebiliriz.
Kaynakça:
Fügen İlter, “19.Yüzyıl Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan
Yapıları:Germir ve Endüllük Kiliseleri”, Belleten, S.205, (1989), s.1661-1682.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.103-104.
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Germir Ermeni Klisesi, genel görünüş.

Germir Ermeni Klisesi, apsis.
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Germir Ermeni Klisesi, apsisten detay.
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ESERİN ADI : ÇİFTLİK 			
		 KASABASI 		
		 ULU CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Kömeviran Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda ve
kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1274/M.1858.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Camiye batı cephesinin kuzey tarafına kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Yekpare taş
sövelere oturan kapı kemeri hafif sivri formda
olup kemer kilit taşı dışa taşırılmıştır. Kemer
kilit taşı üzerinde H. 1274 tarihi okunmaktadır.
Cami harimi üçerden iki sıra halinde toplam

Çiftlik Kasabası Ulu Cami, genel görünüş.
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altı ahşap sütuna atılan kirişlerle mihraba dik
üç sahna bölünmüştür. Ahşap yastıklar üzerine
oturan kirişlerin taşıdığı ahşap direklerle üst
örtü tamamlanmıştır. Harimin kuzey cephesinde bulunan mahfil, yan sahınlara doğru uzatılarak U şeklinde düzenlenmiştir. Caminin tüm
duvarlarına açılan dikdörtgen biçimli ikişer
pencere ile aydınlatma sağlanmıştır. Mihrap ve
minberi yenidir. Mihrap mermerle kaplanmıştır.
Süslemesi : Camide herhangi bir bezeme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında
düzgün kesme taş, taşıyıcı öğeler ve üst örtüde
ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Caıninin bani ve sanatçı adı içeren kitabesi yoktur. Kapı kemerinin kilit taşı
üzerinde 1274 tarihi okunmaktadır.
Tarihlendirme : H. 1274/M. 1858 yilinda
inşa edilmiştir.

Çiftlik Kasabası Ulu Cami, iç mekan.

Çiftlik Kasabası Ulu Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : ÇİFTLİK 			
		 KASABASI KÖY
			ODASI
İnceleme Tarihi : Nisan2007
Yeri : Kayseri ili, Akkışla ilçesi. Çiftlik Kasabasında Kömeviran Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kısmen sağlam durumda olmakla birlikte tamiri yapılmaz ise yakın bir gelecekte ortadan kalkabilir. Eser kullanılmamaktadır.
Tarihi : H1287/M1870.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen planda inşa edilen yapıya kuzey tarafinda bulunan bir avludan geçilerek girilmektedir. Yapının giriş kapısının
önüne sonradan bir methal kısmı eklenmiştir.
Yapının kuzey bölümünde doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir kısım vardır. Bu bölüm diğer
bölümlerden zeminden yaklaşık l m. yükseklik
arzeden ahşap korkuluklarla ayrılmıştır. Bu bölümde ayakkabılık ve bir lavabo görülmektedir.
Yapının doğu tarafinda bulunan üç ahşap sütuna atılan kirişler duvarla birlikte ahşap tavanı
taşırlar ve mekanı doğu ve batı kanat olmak
üzere ikiye bölerler. Batı kanatta güney duvannın ortasında yer alan ocak bugün kapatılmış
olmakla birlikte alçıdan yapılmış olan yaşmağı
görülebilmektedir. Ocağın iki yanında ahşap

Çiftlik Kasabası Köy Odası, genel görünüş.
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kapaklı birer dolap yer almaktadır. Yapının tüm
duvarları dikdörtgen veya kare panolara bölümlenmiştir. Bu panolar içine vazoya yerleştirilmiş çiçek demetleri, kıvrımdallar, dilimlenmiş karpuz natürmortu, çiçek çelenklerinden
oluşan kalem işi bezemeler işlenmiştir. Kuzey
duvarda kapının üzerinde yer alan dikdörtgen
panoda kıvrımdallarla yapılmış bir kartuş düzenlemesi dikkati çeker. Bu kartuşun sol üst
köşesinde 1287 tarihi okunmaktadır. Bu tarih
köy odasının inşasından ziyade hu bezemelerin yapılış yılı olmalıdır. Panolardan bazılarının
üzerinde arap harfleriyle yazılmış metinler, kayıtlar bulunmakta ise de bunlar okunamamıştır.
Yapının tavanı düz ahşaptır. Ancak tavan yüzeyi panolara yapılmış yaşmağında da istiridye
kabuğu biçiminde dilimlenmiş yelpaze formu
kullanılmıştır. Tavanda da çiçek formunda düzenlenmiş göbek ve rozet kabartmaları dikkati
çekmektedir.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda kaba yonu
moloz taş, üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kim tarafindan inşa edildiğini veya ettirildiğini gösteren bir kitabe olmamakla birlikte içerde kuzey duvarda kapı
üzerindeki panoda H.1287/M.1870 yılını gösteren bir kayit mevcuttur.
Tarihlendirme : 1870 yılından önce yapı
inşa edilmiş, bezemeler 1870 yılında eklenmiştir.

Çiftlik Kasabası Köy Odası, iç mekandan görünüş.

Çiftlik Kasabası Köy Odası, iç mekandan görünüş.
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Çiftlik Kasabası Köy Odası, iç mekandan görünüş.

Çiftlik Kasabası Köy Odası, iç mekandan görünüş.
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Çiftlik Kasabası Köy Odası, iç mekandan görünüş.

Çiftlik Kasabası Köy Odası, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : AKKIŞLA 			
		 CUMHURİYET 		
		 İLKOKULU
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Akkışla ilçe merkezinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi: 1935 yilinda inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Günümüzde
Akkışla Öğretmenevi olarak kullanılan eser,
bir bodrum kat üzerine tek katlı olarak inşa
edilmiştir. Eserin kitabesi olmamakla birlikte
yöre sakinleri ilçedeki en eski okulun bu yapı
olduğunu ve 1935 yılında inşa edildiğini belirtmektedirler.
Akkışla Cumhuriyet ilkokulu doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen olarak tasarlanmıştır.
Doğu ve batı kanatlar güney ve kuzey cephelerden biraz daha dişa taşırılmıştır. Okula kuzey cephenin ortasına açılmış yuvarlak kemerli
anıtsal olmayan bir kapıdan girilmektedir. Kapı
önünde ikisi duvara bitişik ikisi bağımsız kare
kesitli dört ince ahşap direğin taşıdığı üçgen
alınlıklı bir sundurma yer almaktadır. Sundurmalı sahanlığa üç yönden dört basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır. Kapıdan girince geçilen mekan doğu-batı doğrultuda dikdörtgen
bir koridordur.
Sınıflara dağılım bu koridordan yapılmaktadır. Koridorun kuzey duvarında giriş kapısının
iki yanında ikişerden yuvarlak kemerli dikdörtgen biçimli dört pencere açıklığı görülmektedir.
Koridorun güney kanadında üç sınıf bulunmakta olup, yaklaşık aynı ölçülerdeki bu sınıf-

820

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ların güney cepheleri üçer pencereyle boşaltılmıştır. Sınıflar doğu-batı doğrultuda dikdörtgen
planlıdırlar. Okulun doğu ve batı kanadında
güney ve kuzey cephelerden dişa taşırılan bölümlerinde de ikişer sınıf bulunmaktadır. Buradaki sınıflardan güney taraftakiler kuzey taraftakilerden daha büyük olarak tasarlanmışlardır.
Simetrik olarak yapılan bu düzenlemede güney
taraftaki sınıfların yan duvarına üçer, arka duvarına da birer pencere açılmıştır. Kuzey taraftaki sınıfların ise yan duvarında ikişer, ön ve
girişe bakan duvarlarında da birer pencere yer
almaktadır. Bütün pencereler aynı düzenek- yapılmıştırlar. Okulda tüm mekanların üzeri alttan
kaplamalı düz ahşap tavanla örtülmüştür. Üst
örtü çinko levhalardan bir çatıyla kapatılmıştır.
Okul Pınarbaşın’a bağlı Kaynar Köyündeki
okulla aynı planda inşa edilmiştir. Muhtemelen
ortak bir proje her iki yapıda da tatbik edilmiştir.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Okulun beden duvarlarının köşelerinde düzgün kesme taş, duvarlarında kaba yönü moloz taş, taban döşemesinde
ve üst örtüsünde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin orijinal kitabesi yoktur.
Ancak yetkililerden alınan sözlü bilgilerden
yapının 1935 yilinda inşa ettirilmiş olduğu öğrenilmiştir.
Tarihlendirme : Kitabesi olmayan eserin
yetkililerden alınan bilgilere göre ve 1934 tarihli Kaynar Köyü Okuluyla plan benzerliğinden hareketle 1935 yılında inşa edilmiş olduğu
kabul edilebilir.

Akkışla Cumhuriyet ilkokulu kuzey cephe.

Akkışla Cumhuriyet ilkokulu güney cephe.
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Akkışla Cumhuriyet ilkokulu iç mekan.
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ESERİN ADI : BÜNYAN ULU 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Cami-i Kebir Mahallesinde bulunmaktadır. Salih Bey Camii olarak ta bilinmektedir.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılır
durumdadır.
Tarihi : H.734/M.1333.
Plan ve mimari özellikleri : Güney-kuzey
doğrultuda dikdörtgen bir alanı kaplayan cami
bazilikal plânlı, ortadaki diğerlerinden daha
geniş olmak üzere mihraba dik üç sahanlı,
üzeri ahşap kirişlemeli toprak dam örtülüdür.
20.15x22.00 m. Ölçülerindeki yapı dıştan masif bir görünüme sahiptir. Duvar kalınlıkları
bütün cephelerde aynı değildir. Kuzey cephenin ortasına gelecek şekilde taçkapı yerleştirilmiştir. Kuzey cephenin iki köşesinde birer kule
bulunmaktadır. Bu kulelerden kuzeybatı köşedekinin üzerinde minare yer almaktadır. Yapının doğu ve güney cephesinde ikişer, batı ve
kuzey cephelerinde birer pencere vardır. Pencerelerin kotları ve ebatları farklı olmakla birlikte kuzey cepheye açılan pencere dama çıkan
merdiven dehlizine açılmaktadır. Saçakta, tüm
yapı cephesini dolaşan iki sıra düz silme kuşağı
görülür.
Kuzey cephe ortasındaki taçkapı, duvar yüzeyinden 25 cm. dışa taşkındır. Farklı genişlikte
silmelerle ayrılan beş bordürle çerçevelenmiştir. Bordürler farklı ölçülerdedirler. En dıştaki
birinci bordür, birbirinin tekrarı olan üç şeritli
geometrik “kapalı formda” bir geçmedir. Aralarında boşluk kalacak biçimde birbirine paralel
uzanan düz şeritlerin belirli aralıklarla birbirlerini kesmesinden meydana gelmiştir. İkinci
bordürde, iki şeridin kırılarak birbirine geçmesiyle yatık, birbirine yatık, ve bitişik iki “yarım yaldız” oluşturan geometrik iki şeritli bir
geçme uygulanmıştır. M biçimli yarım yıldızlı
uçlarına yer yer rumiler yerleştirilmiştir. Üçüncü bordürde kufi yazı taklidini hatırlatan üçlü
geometrik geçme, birinci bordürde uygulanan
geçmenin ikilisi ile sınırlanan panolar içerisine madalyon biçiminde örgülü kompozisyon

(Saim Cirtil’den)

yerleştirilmiştir. Bu bordürde geçmelerin uçları
rumi biçiminde sonlanmıştır. Dördüncü bordürde, spiral biçimli bir kıvrım dalın aralarına
palmet yerine kullanılmış karşılıklı gelecek şekilde her taşa üçer olmak üzere toplam 24’er
adet stilize hayvan başları görülür. Bu hayvan
başları bazı yazarlarca aslan, grifon veya kurt
başına benzetilmiştir. Beşinci bordürde ise karmaşık kapalı formda, bordür dışında da devam
edebilen bir geometrik bezeme işlenmiştir.
Taçkapının iki yanında bulunan sütunceler dört
kıvrım dalın spiral biçimde birbirine dolaşarak
yükselmesinden oluşan, uçları rumilerle biten
girift bir bitkisel kompozisyonla bezenmiştir.
Basit işlenmiş rumi yapraklarla palmet görünümlü süsleme oluşturulmaya çalışılmıştır.
Taçkapının kitabe kuşağından sonraki üst kısmı onarımlar sırasında yenilenmiş, bezemeleri işlenmemiştir. Taçkapının kavsarası yoktur.
Kuşatma kemeri iki sıra mukarnaslı konsol
üzerine oturur. Kapı açıklığı yanlarda sövelere
ve bunlar üzerindeki profilli iki başlığa oturan
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basık bir kemerle örtülmüştür. Kitabe ile kemer
arasındaki yüzey birbirine geçmeli kıvrım dalla
bezenmiştir.
Taçkapı yan nişleri meander süslemeli bir
bordürle kuşatılmış, üç kenarlı mihrabiye nişi,
üç sıra mukarnaslı kavsarayla bitirilmiştir. Mihrabiyelerin niş, kavsara ve bordür süslemeleri
dışında alınlıkları farklıdır. Sağdaki mihrabiye
nişinin etrafı meander bordürüyle çerçevelenmiş, alınlığı ise uçları basit rumilerle biten geçme dallarla doldurulmuştur. Üzerinde geometrik
kompozisyonlu iki pano yer almaktadır. Alttaki
panoda geometrik biçimli bir bezeme, üsttekinde ise yan yana sekiz kollu yıldızın işlendiği bir
kompozisyon uygulanmıştır. Soldaki mihrabiyenin alınlığı “Z”lerin farklı yerleştirilmesiyle
doldurulmuştur. Mihrabiyenin üstünde bulunan
iki panodan alttaki çarçıfeleklerle süslenmiştir.
Üsttekinde ise yan yana iki sivri kemer içinde,
uçları basit rumi biçimli birer palmet motifi
bulunur. Kemer formları arasında boş kalan
kısımlar ise uçları rumîli kıvrım dal ve palmet
motifleriyle dolgulanmıştır. Mermere işlenmiş
olan kitabe üzerinde 12 kollu yıldızlardan oluşan bir dikdörtgen pano yer almaktadır.
Kitabe genişlikleri farklı iki satır halinde
taçkapı nişini U biçiminde dolaşmaktadır. Kitabenin yandaki sütuncelerin üzerindeki bölümleri üç satır olarak düzenlenmiştir ve mimar ve
katip isimlerini içermektedir.
Yapının harimi dördü güney ve kuzey duvarlara gömülü, dördü bağımsız ayaklar üzerine güney kuzey doğrultuda atılmış sivri kemerler mihraba dik üç sahın olarak düzenlenmiştir. Harim üstten kirişlemeli ahşap tavanla
örtülmüştür.
Kesme taş malzemeden yapılan mihrap, güney duvardan 10 cm. taşkındır. Yapının orijinal mihrabı son yıllarda yapılan onarımlarda
yenilenmiştir. Orijinal mihrabın beş bordürle
çerçevelendiği, bordürlerin bezemesiz oldukları bilinmektedir. Mihrap nişi altı cepheli olarak
düzenlenmiştir. Mihrap nişi yekpare taşa oyulmuş yarım kubbeyle örtülmüştür. Mihrap nişi
içinde alçak kabartma olarak yapılmış ve alçı
malzemeyle yapılmış bir görüntüye sahip olan
on kollu yıldızlardan oluşan kompozisyonla
süslenmiştir. Her taşa bir yıldız gelecek şekilde
824

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

(Ömür Bakırer’den)

yatay ve dikey eksenlerde bu yıldızlar tekrarlanmıştır. Mihrabın oturtmalığı, alınlığı ve tepeliği yoktur.
Taş malzemeden yapılan minber oldukça sadedir.
Süslemesi : Caminin kuzeydeki taçkapısında geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme bulunmaktadır. Geometrik bezemeli mihrap ise
son yollarda yenilenmiş, bezemeli taşlar kullanılmayarak atılmıştır.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarında düzgün kesme taş, üst örtüsünde ahşap
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesinden Zahireddin
bin Tac-ı Kızıl tarafından mimar Kaluyan bin
Karabuli ye yaptırıldığı ve kitabesini İzzettin
bin Kayseri’nin yazdığı öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Yapının kitabesinin yüzler
hanesi kırıktır. Sonu 34 ile biten bu kitabede
yapıyı yaptıran kişi olarak adı geçen Zahireddin bin Tac-ı Kızıl’ın Eretna döneminin emirlerinden biri olduğu bilindiğinden, eserin H.734
yılında (M.1333) inşa ettirilmiş olduğu kabul
edilmektedir.

Kaynakça:
Sadi Dilaver, “Bünyan Ulu Camii-Erbaa/
Akçaköy (Fidi) Silahdar Ömer Paşa Camii”,
Sanat Tarihi Yıllığı, S.2 (1968), s.184.
Zafer Bayburtluoğlu, Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yapı Sanatçıları, Erzurum 1993,
s.149.
Rahmi Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu Türk Mimarisinde Taç Kapılar, İzmir 1982, s.87.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Me-

zar Taşları”, İ.Ü.Ed.Far.Tarih Dergisi, S.34
(1984), s.507-508.
Saim Cirtil, Eretna Beyliği Mimarisi, Konya 2001, s.37-50.
Ömür Bakırer, Onüç ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, Ankara 1976,
s.171.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de XIV ve XV.
Yüzyıllarda İki Emir Ailesi Emir Zahireddin
Mahmut ve Emir Şeyh Çelebi”, Vakıflar Dergisi, S.27 (1998), s.133-160.

Bünyan Ulu Cami, kuzey cephe.
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Bünyan Ulu Cami, taçkapı.

Bünyan Ulu Cami, giriş kapısı.

Bünyan Ulu Cami, bordürleri.

Bünyan Ulu Cami, sanatçı kitabesi.
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Bünyan Ulu Cami, taçkapı bezemesinden detay.

Bünyan Ulu Cami, kitabe.
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Bünyan Ulu Cami, iç mekan.

Bünyan Ulu Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : BÜYÜK 			
		 BÜRÜNGÜZ 		
		 ALAÜDDEVLE 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : 1590 tarihli onarım kitabesi vardır
ancak yapının 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa
edilmiş olduğu söylenebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Dikdörtgen bir
alan üzerine inşa edilen cami tek mekanlıdır. Üst
örtüsü beşik tonozdur. Camiye kuzey cephenin
ortasına yerleştirilen taçkapıdan girilmektedir.
Taçkapı beden duvarından 32 cm. çıkıntı yapmaktadır. Saçak kısmına kadar yükselen taçkapı,
bezemesiz düz profilli bir silmeyle çerçevelenmiştir. Taçkapı nişi köşelerde kompozit başlıklara
oturan sütuncelerle sınırlanmıştır. Sütunce başlıklarının yüzeyi, birbirleriyle geçmeli örgüler oluşturan saplar üzerine işlenmiş palmetlerden oluşan
bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Taçkapı nişi
dört sıra mukarnastan oluşan kavsarayla örtülmüştür. Kavsaranın altındaki kapının kemer kilit
taşında sekiz kollu yıldız tasarımından çıkarılmış
geometrik bezemeli dairesel madalyon bulunmaktadır. Kemer kilit taşı ile diğer iki yan taşın
aralarına şemse benzeri siyah taşlar kemeri kenetleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Taçkapı alınlığında üç adet taş kabara yer almaktadır. Bunlardan ikisi tahrip olmuş olmakla birlikte batısındaki
kabaranın yüzeyi altı kollu yıldız ve yıldız kollarının arasına işlenmiş palmet motiflerinden meydana gelen bezemeyle süslenmiştir. Caminin saçak
kısımları bütün cephelerde basit profilli silme kuşaklarıyla hareketlendirilmiştir.
Cami harimi 8.60x6.00 m. ölçülerindedir.
Dikdörtgen biçimli harim mekanı doğu batı
doğrultuda atılan beş adet kemerle takviye
edilmiş beşik tonozla örtülmüştür. Harimin
doğu cephesinin güney köşesinde bir, kuzey
cephesine taçkapının iki yanına birer pencere
açılmıştır. Caminin güney ve batı cephelerinde

(Mustafa Denktaş’tan)

herhangi bir açıklık yoktur.
Güney cephenin ortasındaki mihrap duvardan 7 cm. çıkıntı yapmaktadır. 50 cm. derinliğindeki mihrap nişinin kavsarası üç sıra mukarnasla doldurulmuştur. Mihrabın iki yanında
birer niş bulunmaktadır. Caminin doğu ve batı
cephelerinde de ikişer adet küçük niş yer almaktadır. Vaiz kürsüsü ve minberi yoktur.
Süslemesi : Yapının taç kapısındaki çeşitli
kabara ve sütun başlıklarındaki geometrik ve
bitkisel bezemeler süsleme adına kaydedilebilecek unsurlardır.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıda yer alan kitabe
H.999/M.1590 yılını vermektedir. Bu kitabe
bir onarım kitabesi olup, yapının yukarıda bahsedilen senede Mahmut adlı bir kişi tarafında
onarılmış olduğunu göstermektedir.
Tarihlendirme : Çeşitli arşiv kaynakları
15.yüzyıl içinde Ulu (Büyük) Bürüngüz köyündeki bir mescidin varlığından bahsetmektedirler. Yapının mimari özellikleri ve isminden dolayı (Alaüddevle bir Dulkadirli beyidir)
eserin 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş
olduğunu söylemek mümkündür.
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Alaüddevle Cami, taçkapıdan görünüş.

Alaüddevle Cami, taçkapıdan görünüş.
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Alaüddevle Cami, taçkapıdan görünüş.

Alaüddevle Cami, kitabe.

Alaüddevle Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI :
		
		
		

BÜYÜK 			
BÜRÜNGÜZ 		
DANIŞ ALİ BEY 		
CAMİSİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabası meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi :
Plan ve mimari özellikleri : Yapı çeşitli
dönemlerde yapılmış eklerle genişletilmiştir.
Günümüzde dört bölümden oluşan yapının ilk
bölümü olan ve doğu taraftaki dikdörtgen mekanlı yazlık mescit H.988-990/M.1580-1582
yılında yapılmıştır. Yazlık mescidin batısındaki
türbe ve kışlık mescit ise H.996/M.1587 yılında yazlık mescide eklenmiştir. Bu yapıların kuzey cephesine H.1151/M.1738 yılında mutfak
eklenmiştir. Mutfak ile kışlık mescid kısmının
batı duvarı arasında kalan bölüm ikisi kuzey
diğer ikisi de batı cephede olmak üzere dört
sivri kemere sahip bir giriş mekanına dönüştürülmüştür. Kışlık bölümün kuzey dış duvarının
ortasına yakın bir yere yerleştirilen ve bir Zülfikar motifiyle ikiye ayrılan kitabe panosunda
H.998/M.1589 tarihi okunmaktadır. Mutfağın
kuzey duvarları sağırdır. Bu cephede mutfağın
duvarından daha yüksek tutulan yazlık bölümün saçak kısmının bir bölümü, alttaki pano ve
kitabeyi üstten çerçeveleyerek bir niş tepeliği
oluşturacak şekilde yukarıya taşırılmıştır. Bu
tepeliğin yüzeyi alt-üst geçme yapan zencirek
motifiyle bezenmiştir. Süsleme kuşağının altında silme kuşağı yer alır. Silme kuşağının hemen
altında da yapının inşa kitabesi bulunmaktadır.
İnşa kitabesinin altında üç sıra profilli silme ile
çerçevelenmiş pano içinde köşelerde sürahiler
içinde çiçek kabartmaları gözlenirken, içteki panoda yatay, dikey ve diagonal çizgilerin
oluşturduğu geometrik kompozisyonlu bezemeler yer alır.
Güney cephede iki kademelidir. Doğudaki
yazlık mescidin cephesi daha içeridedir. Her iki
kısmın yüksekliği eşittir. Yazlık mescidin güney
duvarının üst bölümünün ortasına bir pencere
açılmıştır. Bu pencerenin üzeri kuzey yönde olduğu gibi alttaki panoyu üstten çerçeveleyecek
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şekilde bir niş tepeliği oluşturularak yukarı taşırılmıştır. Bu tepeliğin yüzeyi alt üst geçme yapan zercerekle süslenmiştir. Bu tepeliğin hemen
altında iki sıra profilli silme kuşağı gözlenmektedir. Silme kuşağının altındaki pencerenin lento
taşının yüzeyi lale, karanfil, sümbül gibi bitkisel
çiçek motifleriyle bezenmiştir. Lento taşında ayrıca geometrik bezemeler de görülmektedir.
Türbenin güney duvarında da, profilli saçak
kısmının yaklaşık 20 cm. altında dikdörtgen bir
pano yer almaktadır. Pano yüzeyinde bir dal
üzerine yerleştirilmiş çiçeklerden üstte olanları
lale, dallarında ise sümbül betimlenmiştir. Panonun yanlarına simetrik olarak birer adet gülbezek kabartılmıştır.
Yapının doğu cephesi de iki kademeli olup
mutfak kısmı daha içeride kalmıştır. Bu cephede mutfak ile yazlık bölümün güneyine kaydırılan dikdörtgen pencerelerle hareketlendirilmiştir. Caminin batı cephesi de iki kademelidir.
Kuzeyde bulunan mutfak daha içeridedir. Mutfak ile kışlık mescid kısmının duvarları arasında
kalan bölüm, 1974 yılında yapılan bir onarım
sırasında giriş koridoruna dönüştürülmüştür. Bu
cephede dört adet pencere yer almaktadır. Bunlardan bir tenesi türbeyi, ikisi kışlık mescit bölümünü ve bir tanesi de mutfağı aydınlatmaktadır.
Minarenin hemen güneyinde bulunan ve türbeyi

aydınlatan dikdörtgen pencere iki sıra profilli
silmeyle çerçevelenmiştir. Bu pencerenin atkı
taşında köşelerde simetrik olarak sümbüller ve
orta kısmı kabartma olarak üç adet lale çiçeğiyle
bezenmiştir. Mutfağın batı dış duvarının ortasındaki dikdörtgen pencerenin lento taşı üzerinde
bulunan üç satırlık kitabe sülüs hatla yazılmış
olup H.1151/M.1738 tarihini taşımaktadır. Batı
cephede bulunan minare sonradan yapılmıştır.
Yazlık mescit bölümündeki kitabeden caminin
Ali Bey bin Hasan tarafından inşa ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Caminin kışlık kısmına yakın zamanda yapılan giriş koridorunun güney duvarının doğusuna kaydırılan basık kemerli kapıdan girilmektedir. 9.80x6.70 m. ölçülerindeki harim mekanı
altı sivri kemerle takviye edilmiş beşik tonozla
örtülmüştür. Bu mekan batı cepheye açılmış iki
adet pencereyle aydınlatılmıştır. Pencerelerin
alt kısımları merdiven şeklinde düzenlenmiştir. Mihrabın olduğu güney duvarda, duvarın
alt köşesinden aşlayarak merdiven basamağı
ritmiyle devam eden ve mihrabı çerçeveleyerek diğer duvara bağlanan yarım daire profilli
silme kuşağı dikkati çeker. Mihrap nişi altı cephelidir ve yedi sıra mukarnas dizisinden oluşan
kavsarayla örtülmüştür. Yanlardan kum saati
biçimli başlık ve kaidelere sahip sütuncelerle
sınırlandırılmıştır. Mihrap kavsarasının alınlığında rumi ve palmetlerden oluşan bitkisel bezemeyle süslenmiştir. Bezeme alçak kabartma
olarak yapılmıştır.
Türbeye, kışlık bölümün güney cephesinin
doğu köşesine kaydırılan düz lentolu bir kapıdan girilmektedir. 6.62x5.73m.ölçülerindeki bu
mekanın üzeri güney kuzey doğrultuda atılan
dört sivri kemerle takviye edilmiş beşik tonozla
örtülüdür. Türbenin aydınlatılması batı cephesine açılan bir adet dikdörtgen boyutlu pencereyle sağlanmıştır. Pencerenin alt kısmı basamak şeklinde düzenlenmiştir. Türbenin içinde
üçü batıda, ikişer tanesi de güney ve kuzeyde
olmak üzere değişik ölçülerde toplam yedi
adet niş görülmektedir. Nişlerin üzeri sivri ve
basık kemerlerle örtülüdür. Sade olan mihrap,
dört sıra mukarnas kavsaralı olup ikiz kaval
silmeyle çerçevelenmiştir. Türbe içindeki iki
taş sandukada herhangi bir yazı veya süsleme
bulunmaz.
Kışlık mescidin kuzeydoğu köşesinde bulunan ve iki sıra profilli silmeyle çerçevelenen

basık kemerli kapıdan mutfağa geçilmektedir.
6.00x4.70 m.ölçülerindeki bu mekanın üzeri
güney-kuzey doğrultuda atılmış dört takviye
kemerli beşik tonozla örtülmüştür. Doğu ve
batı duvarlarının ortasına açılan dikdörtgen biçimli birer pencere bu mekanın aydınlanmasını sağlamaktadır. Mutfak mekanının batı ve
güney duvarlarında birer adet doğu duvarında
iki adet niş görülmektedir.
Yazlık mescide, kışlık mescidin doğu duvarının kuzeyine kaydırılmış basık kemerli kapıdan
geçilmektedir. 14.75x7.88 m.ölçülerindeki mekan, doğu-batı doğrultuda atılan dokuz takviye
kemerli beşik tonozla örtülmüştür. Bu takviye
kemerlerinin yüzeyleri yakın bir tarihte boyanmıştır. Yapı biri mihrabın üzerinde, diğeri doğu
duvarın güney köşesine kaydırılmış dikdörtgen
pencerelerle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Mihrap, iki sıra kaval silmeyle çerçevelenmiş olup
beş sıra mukarnastan oluşan bir kavsaraya sahiptir. Mihrabın iki yanında birer adet niş yer
almaktadır. Yazlık mescidin duvarında bulunan
kitabeden burasının 1582 yılında Hasan oğlu
Ali Bey tarafından yaptırıldığı öğrenilmiştir.
Güneybatı köşedeki minber taştan yapılmıştır.
Süslemesi : Yapının dış duvarlarındaki çeşitli panolar içinde lale, karanfil, sümbül gibi
tabi çiçek kabartmalarının yanı sıra birbiriyle
kesişen çizgilerin oluşturduğu geometrik bezeme yer almaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının değişik mekanlarında
farklı tarihler veren kitabeler bulunmaktadır.
Bunlara göre yapının yazlık mescidi 1582 yılında, kışlık mescit 1587, mutfak bölümü de
1738 yılında yapılmıştır.
Tarihlendirme : Aslında bir yapılar topluluğu olan yapıların 16. ile 18.yüzyıllar arasında
yapılmış oldukları kabul edilebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Türk Anıtları”, Vakıflar Dergisi, S.27, (1998), s.161-190.
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Danış Ali Bey Cami, genel görünüş.

Danış Ali Bey Cami, genel görünüş.
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Danış Ali Bey Cami, dış cephe süslemesi.

Danış Ali Bey Cami, dış cephe süslemesinden detay.
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Danış Ali Bey Cami, giriş mekanı.

Danış Ali Bey Cami, yazılı bezeme.
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Danış Ali Bey Cami, iç mekan.

Danış Ali Bey Cami, iç mekan.
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Danış Ali Bey Cami, iç mekan.

Danış Ali Bey Cami, minber.
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Danış Ali Bey Cami, mihrap.

Danış Ali Bey Cami, iç mekan.

Danış Ali Bey Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI :
		
		
		

BÜYÜK 			
BÜRÜNGÜZ 		
MÜTEVELLİ 		
CAMİSİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : 17.yüzyıl içinde yapılmış olabileceği kabul edilebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin doğu
cephesi iki katlı son cemaat yerine açılan pencere ve kapılarla boşaltılmıştır. Batı cephede
son cemaat yerinin alt katını aydınlatan bir
pencere ve bu cephedeki hazire ve köşk minareye çıkışı sağlayan yüksekliği kısa tutulmuş
düz lentolu bir kapı bulunmaktadır. Batı cephedeki köşk minareye 15 basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Sekizgen formlu dört adet
sütuncenin üzerine oturan köşk minare kesme
taştan yapılmıştır. Mukarnas başlıklı sütunceler
birbirlerine üç dilimli dekoratif kemerciklerle
bağlanmıştır. Köşkün saçak kısmı basit profilli
silmelerle hareketlendirilmiştir. Altıgen petek
kısmının üzeri sembolik bir kubbecikle örtülüdür. Caminin kuzey cephesi bu cepheye bitişik
olarak inşa edilen evden dolayı tamamen kapatılmıştır.
Caminin kuzey duvarı yuvarlak kemerli iki
adet pencereyle boşaltılmıştır. Bu iki pencerenin yaklaşık 0.80 m. yukarısında ve saçağın hemen altında iki katlı kuş köşkü bulunmaktadır.
Beden duvarlarından dışarı doğru taşıntı yapan
kuş köşkü konsolcuklar üzerine oturmaktadır.
Caminin avlusuna, harimin güneydoğu köşesine bitişik olarak açılan basık kemerli kapıdan girilmektedir. Caminin doğu ve batısındaki
küçük avlular hazire olarak düzenlenmiştir. Son
cemaat yerine, doğu cephenin kuzey tarafındaki kapıdan girilir. Son zamanlarda yenilenen
son cemaat yeri iki katlı olarak düzenlenmiştir.
Bu bölüm doğu ve batı cephelere açılan dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmıştır. 5.70x3.13
m.ölçülerindeki alt ve üst katın üzerleri betonarme ile kapatılmıştır.
840
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Caminin harimine son cemaat yerinin güney
duvarının tam ortasına açılan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının yukarısında
bir mazgal pencere bulunmaktadır. 7.20x4.91
m.ölçülerindeki dikdörtgen mekanlı harimin
üzeri doğu-batı doğrultuda atılan dört takviye
kemerinin taşıdığı beşik tonozla kapatılmıştır.
Güney cephede mihrabın iki yanına açılan dikdörtgen pencereler iç mekanın aydınlatılmasını
sağlamaktadır. Doğu ve batı duvarlarında 0.60
m.genişliğinde, 0.32 m. derinliğinde birer niş
yer almaktadır.
Mihrap beden duvarından 10 cm. çıkıntı
yapmaktadır. Yanlardan mihrap boyunca uzanan sütuncelerle sınırlandırılan mihrap altı sıra
mukarnas dizisinden oluşan kavsaraya sahiptir.
Caminin minberi yoktur.
Süslemesi : Yapıda kayda değer tek süsleme
güney duvarındaki kuş köşkleridir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Kitabesi : Yapının inşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yöredeki diğer iki camiyle karşılaştırıldığında eserin 17.yüzyılda inşa
edilmiş olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Ancak yapı yandaki aynı isimli çeşmede görülen
onarım kitabesine istinaden 1834 yılında bir
tamir görmüş olmalıdır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Türk Anıtları”, Vakıflar Dergisi, S.27, (1998), s.161-190.

Mütevelli Cami, köşk minare.

Mütevelli Cami, güney cephe.
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Mütevelli Cami, mihrap.

Mütevelli Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI :
		
		
		

BÜNYAN/			
KARAKAYA 		
SEYYİT HALİL
TÜRBESİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Karakaya
Kasabasının güney batısındaki mezarlık alanı
içindedir.
Bugünkü durumu : Son yıllarda yapılan
bir onarım sonucu sağlamlaştırılmıştır.
Tarihi :H.755/M.1354-55 yılına tarihlendirilir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir plâna sahip olan yapı iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar diğerine göre daha
büyük olan ve doğuda yer alan kubbeli bölümle
daha küçük olan eyvanlı birimdir. Kuzey cepheye
açılan bir kapı vasıtasıyla girilen yapının diğer üç
cephesine birer pencere açılmıştır. Türbenin saçak kısmı iki sıra düz profilli silme kuşağı ile hareketlendirilerek cepheden taşırılmıştır. Türbenin
doğusunda bulunan bölümün üzeri beşik tonozla,
dışarıda ise kırma çatıyla, batıdaki kare bölümün
üzeri ise yuvarlak bir kasnak üzerinde yükselen
kubbeyle örtülüdür. Kubbenin tam tepesine bir
alem yerleştirilmiştir. Kubbe ve kırma çatı kurşun
levhalarla kaplanmıştır.
Doğu-batı yönündeki yapının duvar uzunlukları her cephede farklılık gösterdiği için dikdörtgen planda yamukluk gözlenir. Kuzey cephenin
doğu tarafına kaydırılan kapı, duvar yüzeyinden
taşırılmamıştır. Hatta duvar yüzeyinden 10-15
cm. içeriye alınmıştır. Bir sivri kemerle sonlanan kapıyı üç yönden çevreleyen tek bordürün
yüzeyi bezemesizdir. Giriş kapısının üzerindeki
kitabe okunamamıştır. Yapının kubbeli bölümüne bu kapıdan girilmektedir. Kubbeye geçiş
pandantiftir. 1992 yılında Bünyan’da meydana
gelen depremden dolayı yapının beden duvarları
ile kubbeye geçişi sağlayan pandantifler üzerinde yer yer çatlamalar meydana gelmiştir. Türbenin iç mekanlarının tamamının sıvalı olduğu bu
sıvalardan bazılarının üzerinde de duvar resimleri olduğu öğrenilmektedir. Türbenin içinde güney tarafta üç, kuzey tarafta da üç olmak üzere
toplam altı sanduka vardır.
Süslemesi : Yapının iç ve dışında kayda değer süsleme yoktur. Türbenin kubbe eteğinde
var olduğu bilinen duvar resimleri günümüze

(Saim Cirtil’den)

ulaşamamıştır.
Malzeme ve teknik : Yapının inşasında
ağırlıklı olarak kaba yonu moloztaş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının giriş kapısı üzerindeki
dört satır sülüs yazılı kitabesi yıpranmış olduğundan okunamamıştır.
Tarihlendirme : Yapının kitabesinin okunamamış olmasına karşılık H.755/M.1354-55
tarihli bir vakfiyesi bulunmaktadır. Bu vakfiyeden hareketle yapıyı 14.yüzyılın ilk yarısında
yapılmış bir eser olarak değerlendirmek mümkündür.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Kayseri-Karakaya Kasabası Seyyid Halil Bey Türbesi”, Prof.Dr.Zafer
Bayburtluoğlu Armağanı, Sanat Yazıları,
Kayseri 2001, s.187-190.
Saim Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi, Konya 2001, s.126-129.
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Seyyit Halil Türbesi, genel görünüş.

Seyyit Halil Türbesi, kuzey cephe.
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Seyyit Halil Türbesi, kitabe.

Seyyit Halil Türbesi, kubbeye geçiş.
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ESERİN ADI : BÜNYAN ESKİ 		
		 HAMAM
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, İbrahim
Bey Mahallesi, Mesud Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser asli fonksiyonunun dışında besi ahırı olarak kullanılmaktadır.
Tarihi :19.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu düşünülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir alana oturan hamam,
güneyden kuzeye doğru soyunmalık, soğukluk,
sıcaklık, su deposu ve külhandan oluşmaktadır. Bugün tamamen yıkılmış olan soyunmalık
bölümünün üst örtüsü ahşap kirişler üzerine
düz toprak damdır. Soğukluk bölümüne, soyunmalığın kuzey duvarı ortasına açılan sivri
kemerli bir kapıdan geçilmektedir. 3.85x3.42
m.ölçülerindeki bu mekanın üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Mekanın aydınlatılması tonoz
tepesinde bulunan ve aşağıdan yukarıya doğru daralan ışık gözüyle sağlanmıştır. Soğukluğun doğu cephesine yerleştirilen iki muhtes
birimin güneyde olanı tuvalet, kuzeydeki ise
traşlık olarak kullanılmıştır. Sıcaklığa, soğukluk mekanının kuzey duvarı ortasındaki yuvarlak kemerli kapıdan ulaşılmaktadır. 5.25x5.25
m.ölçülerindeki bu kare mekanın üzeri tromplarla geçilmiş bir kubbeyle örtülmüştür. Sıcaklık mekanı dördü kubbe eteğinde 12’si kubbe
tepesinde toplam 16 ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Sıcaklığın kuzey duvarı ortasına açılan
pencere ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Sıcaklığın güney cephesi hariç diğer cephelerde
ikişer adet ayna taşı vardır. Ayna taşları üzerinde bulunan iki adet deliğin birinden sıcak diğerinden soğuk su akmaktadır. Ayna taşlarının
sökülmesi sonucu duvar içlerinde pöhrenklerin
olduğu görülmüştür. Ayna taşlarının hiçbirinin
üzerinde musluk yoktur. Tahrip edilmiş olan
kurnaların yekpare taştan yapılmış oldukları
düşünülmektedir. Sıcaklık döşeme taşlarının
tahrip edilmesi sonucu hamamın cehennemliğinin 0.50m.bir yüksekliğe sahip olduğu öğrenilmiştir. Sıcaklığın güneybatı köşesine açılan
kapıdan 3.43x1.84 m.ölçülerindeki halvet me846
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(Mustafa Denktaş’tan)

kanına geçilmektedir. Bu mekanın üzeri beşik
tonozla örtülüdür. Halvet mekanı tonoz üzerine
açılan iki adet ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Bir
adet ayna taşının bulunduğu bu mekanda kurna
yoktur.
Hamamın kuzey cephesi ortasına açılan
2.30x1.10 m.ölçüsündeki eyvan biçimli mekan
külhandır. Külhanın arkasında aşağıdan yukarıya doğru daralan baca bulunmaktadır. Külhanla
su deposunun arasında bulunan duvar, su deposu içerisinde bulunan kazanın çıkarılması esnasında yıkılmıştır. Külhanla sıcaklık arasında
bulunan su deposunun üzeri doğu-batı yönünde beşik tonozla örtülüdür. Hamamda kullanılan su yaklaşık 500 m. kuzeyde bulunan tabî su
kaynağından künklerle getirilmiştir. Hamama
getirilen suyun kontrol edilmesi, kuzey cephenin doğu köşesine yerleştirilen dolu savağı ile
sağlanmıştır.

Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Hamamın tamamı
Akkaya taşı adıyla bilinen kaba yonu ve moloz
taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.

Tarihlendirme : Kitabesi olmayan eserin
Kayseri’deki örneklerle karşılaştırılması sonucunda 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş
olduğu sonucuna varılmaktadır.
Kaynakça
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.219-224.

Bünyan Eski Hamam, genel görünüş.

Bünyan Eski Hamam, soğukluk bölümüne giriş kapısı.
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Bünyan Eski Hamam, külhan.

Bünyan Eski Hamam, külhan ve su deposu.
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Bünyan Eski Hamam, su savağı.

Bünyan Eski Hamam, su savağı taşı.
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Bünyan Eski Hamam, soğukluk mekanı.

Bünyan Eski Hamam, sıcaklık.
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Bünyan Eski Hamam, cehennemlik.
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ESERİN ADI : KARATAY HANI
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Karatay Hanı Kayseri’ye 40 km. mesafedeki Karatay (Karadayı) Köyü’nde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1240 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Karatay Hanı,
kapalı barınak mekânıyla bunun güneyindeki
avlu ve servis mekânlarından oluşmaktadır.
Neredeyse küçük bir kale görüşüne sahip
kervansarayın dış duvarları oldukça yüksek
yapılmıştır. Avluya girişinin bulunduğu güney
cephenin duvarları, ikisi köşelerde, birer tanesi
de taç kapının doğu ve batı tarafında bulunan
kulelerle desteklenmiştir. Bu kulelerden köşedekiler yıldızvari biçimliyken, taç kapının
doğu ve batısındakiler duvardan üç kademeli
(birincisi silindirik, ikincisi düz profilli üçüncüsü üzeri geçmeli örgü desenli) olarak çıkıntı
yapan kulevari şekildedirler. Kervansarayın
doğu cephesinde ise avlunun kuzeydoğu köşesinde altıgen biçimli köşe kuleleri, giriş cephesinin köşesi ile avlu köşesi arasında kalan
duvar yüzeyinde de dairesel kesitli ve yıldız
silindir birleşimli payandalar bulunur. Avluya
göre daralan kapalı bölümün doğu cephesinde sırayla yarım altıgen, dikdörtgen ve köşede
kare biçimli destek payandaları görülmektedir.
Kervansarayın doğu ve batı cepheleri simetrik
olarak düzenlenmiştir. Kuzey cephede ise köşe
payandalarının dışında duvarın orta kısmında
iki adet dikdörtgen payanda yer almaktadır.
Avlu kısmının doğu cephesinin güney ucuna
kaydırılan kemerli açıklık ise kervansarayın
hamamının külhan bölümüdür.
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Bütün cephelerde payandaların arasına gelecek şekilde birer adet çörten yer almaktadır.
Güney cephe batı tarafta taç kapıya yakın olan
çörten üzerindeki kabartmalar bakımından ilginç bir örnektir. Çörtenin ön yüzünde oturur
pozisyonda bir insan figürü, batı yüzünde boğa
figürü, doğu cephesinde ise diğerinden farklı
olarak boğa figürünün başı cepheden verilmiştir. Bu cephede taç kapıya daha uzak olan ikinci
çörten yeleli arslan şeklinde tasarlanmıştır.
Avlu taç kapısının yüksekliği 12.70 ila 13.00
metre arasındadır. Genişliği ise yaklaşık 8.00
m. olup, duvar cephesinden 2.50 m. dışa doğru
çıkıntı yapmaktadır. Taç kapı, genişlikleri birbirinden farklı dört bordürle kuşatılmıştır. Bu
bordürlerin taçkapıyı üstten de çerçevelediği
düşünülmektedir. 13 cm. genişliğindeki birinci
bordür, dairesel profilli bir şeridin düz ve ters T
yapacak şekilde meandırlar meydana getirdiği
bir geometrik kompozisyonla bezelidir. 68 cm.
genişliğindeki ikinci bordürün yüzeyinde ise,
kırık çizgi sisteminden gelişen ve sonsuz karakterli olan 9 ve 10 kollu yıldızlardan meydana
gelmiş geometrik kompozisyon uygulanmıştır.
Bezemeyi oluşturan şeritlerin yüzeyi içbükey
olarak yivlendirilmiştir. 11 cm. genişliğindeki üçüncü bordürün yüzeyi ise dairesel profilli
üç şeridin meydana getirdiği üçlü geçmelerden
müteşekkil geometrik bezemeyle süslenmiştir.
Dördüncü bordür 28 cm. genişlikte olup, düz
profilli şeritlerin geçme yapmasıyla ortaya çıkmış yarım yıldız desenleriyle süslenmiştir. Bu
bordürlerin tamamının orijinalde taç kapıyı üstten de kuşattığı düşünülmektedir. Bordürlerde
taçkapının genelinde olduğu gibi erimeler gözlenmektedir. Bunlardan sonra içe doğru sivri
kemer ve mukarnaslarla birlikte dikdörtgen
cephe yüzeyinden ana nişe doğru bir kademelenme mevcuttur. Taçkapı kemerinin üzerinde
üst kısmı dilimli alt kısmı dikdörtgen şeklinde düzenlenmiş kitabe bulunmaktadır. Duvar
yüzeyinden çökertilmiş bir alana yerleştirilen
beyaz mermerden kitabe yuvasının etrafı iç içe
geçmeler yaparak daireler oluşturan şeritlerle
bezenmiş bir kuşakla çerçevelenmiştir. Taçkapı
kemerinin yüzeyi kapalı geometrik biçimlerin
oluşturduğu geometrik kompozisyonla süslenmiştir. Taçkapı nişini yanlardan sınırlandıran
sütuncelerin zar tipi başlıklarından doğudakin-

de arslan batıdakinde güvercin kabartması yer
almaktadır. Sütuncelerin üzerinden başlayan
bordür ise aralarına yer yer insan, boğa vs. figürlerinin de serpiştirildiği rumi ve palmet örgülerinden meydan gelmiş bir bitkisel kompozisyonla bezenmiştir. Süsleme alçak kabartma
olarak işlenmiştir. Taçkapının mukarnaslı kavsara alınlığında köşelere, yüzeyleri geometrik
süslemeli birer rozet yerleştirilmiştir. Taç kapı
kavsarası yedi sıra mukarnas dizisinden oluşmaktadır. Avlu taç kapı mihrabiyeleri sekiz kollu yıldız kompozisyonu ile süslenmiş bordürle
üç yönden çerçevelenmiş olup nişleri dört sıra
mukarnaslı kavsaraya sahiptir.
Avluya 13.00 metre uzunluğundaki giriş
eyvanından geçilir. Giriş eyvanı batı yanında çeşme eyvanı olarak adlandırılan bölümün
kemerinin üst ve yan kısımlarına yerleştirilen
süsleme panosu üzerinde geometrik, bitkisel ve
figürlü süslemeler yer almaktadır. Çeşme eyvanı, dış kenarlarda kemer başlangıç seviyesinden
başlayıp, üç yönde dolaşan mukarnaslı bir kuşakla çevrelenmiştir. Yanlardaki mukarnasların
ara yüzeyleri geçmeler yapan kıvrım dallarla
doldurulmuşken, üstteki mukarnas aralarına
hayvan figürleri yerleştirilmiştir. Üstteki mukarnaslı çerçeve kuşağı 17 bölümden oluşmakta olup dış yanlarındaki birer adet mukarnaslı
bölümleri boş bırakılmış, kalan 15 mukarnasın
içlerine ise değişik hayvan figürleri işlenmiştir. Kuzeyden güneye doğru; kuş, ejder, köpek,
tavşan, boğa, kaplan, arslan, fil, arslan, geyik,
kuş, kuş, çakal (kurt), karaca? ve ağzında balık
olan kuş figürleri sıralanmıştır.
Mukarnaslı kuşaktan sonra iki yazıdan başlayarak üç yönde eyvan kemerini kuşatan geniş
bordür düzeninin işlendiği geometrik bezeme
görülmektedir. Eyvan kemerinin yüzeyi iki kuşak olarak bölümlenmiş olup, üst kuşağın yüzeyine yarım sekizgenlerin kesişmesinden oluşan
dört köşeli yıldızlarla, alt kuşak ise düz ve ters
olarak işlenmiş üç yapraklı palmet dizisiyle
süslenmiştir. Giriş eyvanının batısında muhtemelen yönetici odaları, L planlı bir bölüm ile
günümüzde türbeye dönüştürülmüş eyvandan
oluşan mekânlar yer almaktadır. Türbenin olduğu eyvanın üzeri ön kısım beşik tonoz, batı
taraf yıldız tonoz olmak üzere iki farklı örtüye
sahiptir. Muhtemelen Osmanlı döneminde türKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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beye dönüştürülen bu mekânda kimin yattığı
tespit edilememektedir. Batı kanattaki diğer
bölümlerin tamamının üzeri sivri beşik tonozlarla örtülüdür. Çeşitli kaynaklar hanın bu bölümünün yabancı devlet başkanlarının misafir
edilmesi ve anlaşmalar yapılması için devlet
dairesi görevini üstlendiğini ve hanların devlethane olarak da kullanılmış olabileceğini ileri
sürerler.
Giriş eyvanının doğu kanadında ise mescit,
hamam ve mescidin güneyinde muhtemelen
görevli odası olabilecek mekanlar yer almaktadır.
Mescit kapısı kuzey cephede yer almakta
olup üç yönden iki bordürle kuşatılmıştır. Duvar yüzeyinden taşırılan birinci bordürde saç
örgüsü şeklindeki geçmelerden oluşan geometrik bezeme yer alırken, daha geniş tutulan ikinci bordürde kırık çizgi sisteminden gelişen on
kollu yıldız düzenlemelerinin yer aldığı geometrik süsleme dikkati çeker. Bezemenin alçak
kabartma olarak yapıldığı görülmektedir.
Sivri formda düzenlenen kapısının kuşatma
kemerinin alnı alçak kabartma mescit tarzında
işlenmiş meandırlarla hareketlendirilmiştir.
Kemer köşeliği boş yer bırakmayacak şekilde, alçak kabartma tekniğinde işlenmiş basit
kıvrım dallar ve rumi yapraklardan meydana
gelen bitkisel süslemeyle bezenmiş, köşelerdeki dairesel madalyonların yüzeyinde ise kufi
yazı tarzında işlenmiş Allah yazısı yer almaktadır.
Kapı beş sıra mukarnaslı kavsarayla örtülmüştür.
Mescit harimi, 5.27 x 5.30 m. ölçülerinde
olup üst örtüyü oluşturan kubbeye köşelerde
mukarnaslı tromplarla geçilmiştir.Tromp yüzeyleri bezemelidir. Duvar yüzeyinden çıkıntı
yapmayan ve yarım daire niş olarak düzenlenen
mihrap, üç sıra mukarnaslı kavsarayla örtülmüş
olup, niş yüzeyi üç düşey şeritle bölümlendirilmeye çalışılmıştır.
Mescidin doğusunda yer alan hamama üzeri beşik tonozla örtülü dar koridorun doğusuna
açılan sivri kemerli büyük nişin içerisindeki
kapıdan geçilerek girilmektedir. Karatay Hanı
hamamı, soyunma, soğukluk, iki adet halvetten
oluşan sıcaklık, su deposu ve külhandan ibaret854

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

tir. Isı kaybını önlemek için hamamın olduğu
bölümün tamamı, kervansarayın diğer hacimlerinden daha basık tutulmuştur.
Hamamın soyunmalığı 2.60 x 2.60 m. ölçülerinde olup üzeri değirmi bir tonozla örtülmüştür. Bu bölümün aydınlatılması tonozun tepesine açılan çintemani (üç benek) formundaki
bir ışıkla sağlanmıştır.
Soğukluğa, soyunmalığın güney duvarının
doğu köşesine yerleştirilen kapıdan girilmektedir. 2.70 x 2.67 m. ölçülerinde kare bir mekan
olan soğukluğun üzeri mukarnaslı bir kubbeyle
örtülmüştür. Bu bölüm kubbenin tepesine açılan beş adet yuvarlak formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Soğukluğun güney duvarında,
tek delikli bir musluk yeri bulunmaktadır. Bu
mekânın tahrip edilen duvarları içerisinde 0.12
m. çapında künkler görülmektedir.
Halvetlere, soğukluğun kuzey ve doğu köşelerine açılan iki kapıdan geçilmektedir. Doğudaki halvet 2.80 x 2.80 m. ölçülerinde olup,
üzeri köşelerde yarım çapraz tonozlarla duvara oturan bir nevi aynalı tonozla örtülmüştür.
Halvetin aydınlatılması, tonozun tepesindeki
yukarı doğru daralan fenerin yan yüzleri ve tepesine açılan yuvarlak formlu ışık gözleriyle
sağlanmıştır. Bu fenerin çevresi yatay ve dikey
eksenlerde kesişen şeritlerin meydana getirdiği geometrik bezemeyle tezyin edilmiştir. Batı
cephesi hariç diğer cephelerinin ortalarında
musluğun bağlandığı tek delikler görülmektedir. Kuzey doğu köşedeki halvet 2.78 x 2.82 m.
ölçülerinde olup, üzeri köşelerde mukarnaslı
tromplara oturan bir kubbeyle örtülmüştür. Bu
mekân, kubbenin tepesinde bir, yanlarda iki
adet olmak üzere toplam üç adet ışık gözüyle
aydınlatılmıştır. Bu halvetin doğu duvarı ortasında bulunan açıklık ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Fakat bu açıklığın çevresi zamanla
tahrip edildiği için günümüzde kapıya dönüştürülmüştür. Halvetin güney ve batı duvarları ortalarına gelecek şekilde konan tek delikli ayna
taşları dikkati çekmektedir. Doğu duvar içerisindeki künklerden bu cephede de ayna taşının
olabileceği akla gelmektedir. Her iki halvette
bulunması gereken kurna ve sekiler günümüze
ulaşamamıştır.
Su deposu 2.58 x 1.25 m. ölçülerinde olup,

üzeri sivri bir tonozla örtülüdür. Ancak bu tonozun kuzey köşesinin yaklaşık 0.55 metrelik
bölümünün üzeri açıktır. Su deposunun doğusunda bulunan külhanın sivri kemerli ocak ağzının içerisi molozlarla dolmuştur.
Yılmaz Önge, Kayseri Sultan Hanı ile Karatay Hanı hamamlarının plân benzerliklerinden
dolayı her iki hamamın aynı ustalar ya da aynı
mimar tarafından yapılmış olabileceğini önermektedir. Kervansaray VGM tarafından 19581962 yılları arasında onarılmıştır. Hamam köyle aynı su kaynağından beslenmekte olup, su
kanalının büyük bölümü günümüze ulaşmıştır.
Hamamın giriş kapısının güneyinde yer alan
sivri tonoz örtülü dikdörtgen mekânın hangi
amaçlar için kullanıldığı tespit edilememiştir.
Ancak tarihî kaynaklarda geçen bimaristan bölümünün bu mekân olması akla yatkın gelmektedir.
Giriş eyvanının avluya bakan cephesi yanlardan birer silme kuşağıyla sınırlandırılmıştır.
Bu silmeler üstte Zengi düğümlü bir kemerle
bitirilmiştir. Kemer köşeliklerine vücutları cepheden bir yarım, üç tam daire şeklinde birbirine
dolanmış olarak iki adet ejder figürü simetrik
olarak işlenmiştir. Her iki ejder de sivri dişli ve
küçük kulaklı olarak tasvir edilmiştir. Bu ejderler Anadolu Selçuklu sanatı’ndaki en büyük
ejder figürleri olması bakımından dikkat çekicidir.
Avlunun güneybatı cephesinde duvara yerleştirilmiş olarak yapılan 24 adet taş basamaklı
merdivenle hanın çatısına çıkılmaktadır.
Avlunun doğu ve batı tarafları asimetrik bir
düzenlemeye sahiptir. Batı tarafında ikişer sıra
halinde toplam 12 adet yığma taş ayağa atılmış
sivri kemerlerin oluşturduğu ve üzeri sivri tonozla örtülü bir revak yer alır. Buna karşılık avlunun doğu tarafında üzeri sivri tonozla örtülü
altı adet oda bulunmaktadır. Bütün odalara basık kemerli kapılardan girilmektedir. Kuzeyden
güneye doğru ikinci kapıdan iki ayrı mekâna
geçilmektedir. Bu mekânlar hana gelen hatırlı
konuklarca kullanılmış olabilirler.
Hanın barınak kısmına bir taç kapı ile girilir.
Taç kapının yüksekliği 11.20 m.x 7.20m. ölçülerinde olup cephe duvarından dışa doğru 2.35 m.
çıkıntı yapar. Taçkapı genişlikleri ve bezeme-

leri farklı altı bordürle kuşatılmıştır. Taçkapıyı
en dışta kuşatan dar yüzeyli bordür bezenmeden yalın bırakılmıştır. İkinci bordürün yüzeyi dairesel profilli şeritlerin ikili alt-üst geçme
yapmasıyla meydana gelmiş zencereklerle bezemelidir. Diğer ikisinden daha geniş tutulan
üçüncü bordürün yüzeyinde herhangi bir süsleme bulunmaz. Dördüncü bordürde yarım yıldız
desenleri tatbik edilmiştir. Taçkapının en geniş
bordürü olan beşinci bordürün yüzeyinde kırık
çizgi sisteminden gelişen ve on kollu yıldızlar
meydana getiren geometrik kompozisyon görülmektedir. Yüzeyden eğimlendirilen son bordürde ise farklı büyüklükte dairesel düğümler
meydana getiren iç bükey kesitli şeritlerin yer
aldığı süsleme dikkati çeker. Taçkapıyı yanlardan sınırlayan sütuncelerin gövdeleri yalın
bırakılmıştır. Taçkapı kemeri üstte kırık çizgi
ve kapalı formda geometrik biçimlerin meydana getirdiği altı kollu yıldızlarla bezenmiştir.
Altta ise üsttekinden daha geniş bırakılan yüzeye yarım yıldız desenleri oyulmuştur. Kemer
köşeliğinin batı tarafındaki dairesel rozetlerin
birinin yüzeyinde sekiz, diğerinin yüzeyinde
ise altı kollu yıldız deseni işlenmiştir. Doğu taraftakilerde de aynı yıldızların farklı tarzda tatbik edildiği gözlenir. Ortadaki rozet tamamen
tahrip olmuştur.
Taç kapı nişini örten tonozun mukarnaslarla
hareketlendirilmiş konsollara oturduğu gözlenmektedir. Giriş kapısının basık kemeri üzerinde
ana taç kapıdakine benzer biçimde düzenlenmiş
kitabe yer almaktadır. Kitabe, alt kısmı tahrip
olan yarım yıldız desenlerinin işlendiği ince bir
bordürle çerçevelenmiştir. Ancak burada kitabe
mermer değil, küfeki taşına işlenmiştir. Taç kapının bordür taşlarının büyük bölümünün yenilenmiş olduğu gözlenmektedir. Taçkapı nişinde
üçü kitabenin üstünde, ikisi altında toplam beş
adet rozet yer alır. Üstte ortadaki rozetin yüzeyi kırık çizgi sisteminden gelişen sekiz kollu
yıldız deseniyle bezenmiş, iki yandaki rozetler
ise on iki yapraklı çiçek şeklinde tasarlanmıştır. Alttaki iki rozet ortadakiyle aynı şekilde düzenlenmiştir. Taç kapı yan nişi üzerindeki dikdörtgen panoda kırık çizgi sisteminden gelişen
geometrik bezeme yer almaktadır.
Kapalı bölüm kuzey-güney doğrultusunda
dikdörtgen planlı bir mekan olup, dört sıradan
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toplam 24 ayağın beş sahna ayırdığı düzenlemeye sahiptir. Orta sahnın ortasına kubbe
oturtulmuş, diğer bölümler sivri tonozlarla örtülmüştür. Orta sahın, kuzey-güney doğrultusunda sivri tonozla örtülü iken, ikişerli yan sahınlar doğu-batı doğrultusunda sivri tonozlarla
örtülüdür. Ortada oluşturulan kare tabandan
üçgenlerle sekizgen gövdeye, sekizgenden de
pandantiflerle kubbeye geçilmektedir. Kubbe
dıştan pramidal bir külah ile örtülüdür. Barınak
bölümü doğu cephede dört adet, batı cephede üç
adet mazgal pencere ve kubbe kasnağına açılan
dört adet pencereyle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Fakat içerisi oldukça karanlıktır. Hanın batı
cephesinin en kuzeyindeki mazgal pencerenin
üst bölümünden başlayan havalandırma bacasının çatıya kadar devam ettiği görülmektedir.
Yapılan son onarımlarda bu baca ile diğer bütün
bacaların üzeri betonla sıvanarak kapatılmıştır.
Hol bölümünde yer alan sekiler ortalama
olarak 0.55-0.60 m. yüksekliktedir. Bu sekilerin bazılarına bitişik olarak taştan oyulmuş
hayvan yemlikleri yerleştirilmiştir. Üst örtüyü taşıyan ayaklarda ve yemlik olarak oyulmuş
taş yalaklarda hayvanları bağlamak için açılmış
delikleri görmek mümkündür.
Süslemesi : Karatay Hanı’nda süsleme tamamıyla taş malzemeyle, taç kapılarda, çeşme, eyvan kemeri ve mescit kapısı da yer almaktadır.
Genişlikleri farklı bordürlerle çerçevelenen
avlu taç kapısında, geometrik ve bitkisel düzenlerin yanı sıra aralara serpiştirilmiş boydan
insan kabartmaları ile hayvan başları dönemin
sosyo-kültürel eğilimlerini de yansıtması bakımından dikkat çekicidir.
Çeşme eyvanının bezemelerinde, daha çok
küresel örtü elemanı olarak taçkapı ve mihraplarda gördüğümüz mukarnasın yüzeyi sınırlayan
bir bordür bezemesi olarak kullanılması ilgi çekicidir. Mukarnas nişleri arasına kabartma olarak işlenen hayvan tasvirlerinin sayısının 12’den
fazla olması ve 12 hayvanlı Türk Takvimi’nde
yer alan bazı hayvanların burada yer almaması
ise bu bağlantıları güçleştirmektedir. Öte yandan
eyvan kemerinin avluya bakan cephesine işlenen
ve döneminin en büyük tasvirleri olan ejderlerin
girişi koruyan bekçi sembolüyle Asyatik anlayışları yaşattığı gözlenir.
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Kapalı bölüm taç kapısında geometrik bezemeli silme kuşakları ve bordürlerin yanı sıra
daha çok yüzeyi geometrik bezemeli rozet kabartmaları yer alır.
Handa bezeme açısından dikkati çeken bir
diğer unsur da çörtenlerdir. Aslan, boğa başı
gibi örneklerin yanı sıra, insan-boğanın birlikte
ele alındığı çalışmaların da olduğu bu uygulamalar üç boyutlu tasarımlarıyla heykel formuna yaklaşan detaylar olarak kabul edilebilir.
Malzeme ve teknik : Sadece ana taç kapı
kitabesinde mermer, hanın beden duvarları
ve üst örtüsünde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Temel bölümündeki taşlar daha büyük
ölçüde tutulmuştur. Hanın genel olarak dış duvarları farklılık göstermekle birlikte ortalama
iki metre kalınlığındadır. Hamam bölümündeki duvarlar daha ince olmakla birlikte diğer
odaların duvarları da dış cephe duvarlarından
ince tutulmuştur. Orijinalinde hanın üst örtüsünün toprak olduğu, 1958-1962 yılları arasında
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
onarımlarda kesme taş malzemeyle kaplandığı
anlaşılmaktadır.
Hanın bütün duvarları Selçuklu dönemi
yapılarında sıkça görülen dolgu duvar tekniği
kullanılarak inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yapının avlu taç kapısındaki kitabesi 1240-41, vakfiyesi ise 1247 tarihlidir.
Tarihlendirme : Eser 1241 yılında inşa
edilmiş olmalıdır.
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Kapalı Bölüm Kitabesi

Güneybatı Köşe Payandalarından Genel Görünüş
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Güney Cephenin Batısındaki Çörten

Taç Kapının Genel Görünüşü
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Taç Kapıdan Detay

Çeşme Eyvanından Detay
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Çeşme Eyvanındaki Hayvan Figürlerinden Fil Figürü

Avlunun Güney, Doğu ve Batı Cephelerinden Genel Görünüş
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Giriş Eyvanının Avluya Bakan Cephesindeki Ejderin Genel Görünüşü

Avlunun Kuzey, Batı ve Doğu Cephelerinden Genel Görünüş
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Kapalı Hol Bölümünün Taç Kapısı ve Üst Örtüsünün Genel Görünüşü

Kapalı Hol Taç Kapısından Detay
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Kapalı Hol Bölümünün İçten Görünüşü

Kapalı Hol Bölümü Kubbesinin Genel Görünüşü
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ESERİN ADI :TUZHİSAR 		
			
SULTAN HANI
İnceleme Tarihi :Haziran 2006
Yeri : Eser Kayseri-Sivas yolunun 46. kilometresinde bulunan Tuzhisar kasabasında yer
almaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : 13.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Sultan Hanı
güneyden kuzeye doğru çok az meyillenen
bir araziye inşa edilmiştir. Han, yolcu, yük
ve hayvan üçlüsünün konaklaması esnasında ihtiyaçların karşılanacağı barınak ve servis
mekânlarını kapsayan iki kütle olarak tasarlanmıştır. Bunlardan kuzey taraftaki bölüm avlu
kısmı olup güney taraftaki kapalı barınak bölümünden daha büyük olarak tasarlanmıştır. Yapı,
yüksek ve farklı biçimde payanda ve kulelerle
desteklenmiş duvarlarıyla adeta küçük bir kale
kimliği arz etmektedir. Kervansarayın girişinin
bulunduğu kuzey cephede, taçkapının iki yanında silindirik kesitli ve birbirine bitişik demet paye biçiminde tasarlanan payandalar, hem
duvarı destekler hem de bugün büyük bölümü
yıkılmış olan avlu taçkapısına çerçeve oluştururlar. Kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerdeki kuleler yıldız kesitlidir. Avlunun yan duvarlarında
birer, kapalı barınak kısmın yan duvarlarında
ikişer destek payandası veya kule yer almaktadır. Ön cephedekilerin dışında bu desteklerin
çokgen ve yarım daire şeklinde tasarlandıkları
ve üzerlerinin konik birer külahla kapatıldığı
gözlenirken, giriş cephesinin köşesindekilerden kalan bakiyelere göre bu kulelerin saçak
seviyesinde başlayan mukarnaslarla genişleyerek yükseldikleri dikkati çeker. Kuzeydoğu ve
kuzeybatı köşedeki kulelerin üst kısmında tüm
yüzeyi dolaşan kuşakta iki şeridin geçmeler
yapmasıyla oluşan dört kollu yıldız geçmelerle
dairesel düğümler yapan şeritlerin oluşturduğu
geometrik bezeme yer alır. Kuzeybatı köşedeki kulenin orta kısmında yüzeyden çökertilmiş
dikdörtgen biçimli kartuş içinde taşın erimesiyle tahrip olduğundan dolayı tam okunamayan bir yazı yer almaktadır. Buradaki yazının

(O. Aslanapa’dan)

“amel-i Yadigar (?)” ibarelerini içerdiğinden bu
ismin kervansarayın mimarı olduğu ileri sürülmüştür. Duvar yüzeylerinden çıkıntı yapan bu
desteklerin iç mekândaki hiçbir kemeri hizalamamaları oldukça ilginçtir. Dış cephede duvar
yüzeyini hareketlendiren önemli unsurlardan
biri olarak stilize arslan başı şeklinde düzenlenen ve dönem içinde çok sayıda yapıda örneklerini gördüğümüz çörtenlerdir.
Kervansaraya kuzey cephenin biraz doğusuna kaydırılmış olan ve duvar yüzeyinden profillendirilerek içe doğru yerleştirilen taçkapıdan
girilmektedir. Taçkapıyı çerçeveleyen sivri kemerin üzengi taşından sonraki üst kısmı tamamen yıkılmıştır. 1970’den sonra yapılmış onarımlarda taçkapı duvarının taşları büyük oranda değiştirilmiş, orijinal bezemeli parçalardan
bazıları duvar üzerinde bırakılmıştır. Taçkapı,
yanlardan ve üstten genişlikleri farklı üç bordürle kuşatılmıştır. Ayrıca üç bordür de taçkapı
kemerini çerçevelemektedir. Bordürlerin tamamında kabartma olarak yapılmış geometrik bezeme görülmektedir. Taçkapı nişi üzerleri orijinalinde bezemeli oldukları anlaşılan zar başlıklı
sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Sütunce başlığı
üzerindeki bitkisel bezemeli bakiyelerden kavKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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sara köşeliklerinin bitkisel kompozisyonlarla
doldurulmuş olabileceği anlaşılmaktadır. Taçkapının yanlardaki yığma sövelere oturan basık
kemeri, iki renkli taşın dönüşümlü olarak aralara
yerleştirilen silindirik biçimli taşlarla zıvanalı
şekilde örülmesiyle oluşturulmuştur. Bu kemerin üzerindeki kornişin yüzeyi geometrik kompozisyonla süslenmiş, taçkapı nişi de dokuz sıra
mukarnasla örtülmüştür. Taçkapı yan nişleri üç
cepheli olarak düzenlenmiş olup üç sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Kavsaranın üzerinde
sivri kemerle çerçevelenmiş yüzeye ve bu yüzeyi kuşatan kemerin meyillendirilmiş alnına geometrik bezemeler işlenmiş, kemer köşeliklerine
de altı yapraklı rozetler kabartılmıştır.
Taçkapıdan avluya geçişi sağlayan dikdörtgen plânlı holün üzeri yıldız çapraz tonozla örtülmüştür. Bu holün avluya bakan cephesindeki
sivri kemer duvara gömülü ve kenger yapraklarıyla bezenmiş yastıklara oturmaktadır.
Avlunun doğu ve batı cephesiyle, kuzey
cephede giriş eyvanının iki yanındaki mekânlar
asimetrik düzenleme gösterirler. Avlunun doğu
cephesi, her sırada ikişerden toplam 12 yığma ayağa atılmış sivri kemerlerle yedi gözlü
bir çifte revağa sahiptir. Her bölüm, doğu-batı
doğrultuda derinliği olan ve sivri tonozla örtülü
mekânlar olarak tasarlanmıştır. Böylece avluda
yolcu ve hayvanların barınabileceği kısmen kapalı daha geniş bir mekân ortaya çıkarılmıştır.
Avlunun batı cephesi, altı yığma ayağa
kuzey-güney yönünde atılan sivri kemerlerle
yedi bölümlü bir revakla, revak arkasındaki kapalı mekânlardan oluşur. Bu cephede, bir bölümü işgal eden hamamdan başka birbirinden
ayrı üç mekân görülür. Bu mekânlardan güney
köşedekiler ara duvarlarına açılan bir kapıyla
irtibatlandırılmış doğu-batı doğrultuda dikdörtgen şeklinde bir sivri tonozla örtülmüş iki odadan oluşmaktadır. Hamamın güneyinde yer alan
mekâna doğu cephedeki tek kapıdan girilmektedir. Burada ikisi doğu-batı, biri kuzey-güney
doğrultuda tasarlanmış dikdörtgen boyutlu ve
birbirine geçilebilen üç mekân görülmektedir.
Bunlardan güneydeki odanın batı duvarına açılan ve birbirine çapraz olarak yerleştirilen pencere oldukça ilginç bir tasarımdır. Bu mekânlar
herhalde hana gelen ve kalabalık maiyetleri
olan sultan veya bey gibi devlet adamlarına
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ya da zengin tüccarlara tahsis edilmekteydi.
Kimi hanların bir devlet dairesi olarak önemli
görüşmelere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.
Ortadaki tek mekânın güney, kuzey ve batı duvarlarını zeminden yaklaşık olarak 1,5 m. yükseklikte dolaşan korniş burada bir asma kat düzenlemesinin olabileceğini akla getirmektedir.
Avlunun kuzey cephesinde, batı tarafta hamamın külhan bölümü dışında iki dikdörtgen
mekân görülmektedir. Bunlardan doğu taraftaki mekan doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir
mekan olup, güney ve kuzey duvarı ortasından
çıkıntı yapan ayaklara kuzey-güney doğrultuda
atılmış kemerle iki mekan olarak düzenlenmiştir. Bu mekânlardan batıdaki sivri, doğudaki
beşik tonozla örtülmüştür. Batıdaki mekâna
güneydoğu köşesine açılan kapıdan girilmektedir. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen plânlı bu
mekânın üzeri de sivri tonozla örtülmüş olup,
batı duvarına sonradan açılan bir kapıyla hamamın külhan kısmıyla irtibatlandırılmıştır. Avlunun kuzey cephesinin doğu tarafında bulunan
iki mekân da güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen mekânlar olup, doğudaki bir köşe eyvanı
olarak düzenlenmiştir. Her iki mekânın üzeri
de sivri tonozla örtülmüştür. Avlunun iç cephesinde saçak seviyesinde dört yönden dolaşan
mukarnaslı korniş dikkati çeker. Avlu kuzey
cephesinin batı duvarına bitişik olarak yapılan
merdivenle hanın damına çıkılmaktadır.
Hamam: Kervansarayın hamamına batı
cephenin kuzey cephesine açılan basık kemerli kapıdan girilmektedir. Hamam tek mekânlı
olarak değil, soyunma, soğukluk, sıcaklık, su
deposu ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır.
Hamamın üst örtü seviyesi ısı yalıtımı gözetilerek hanın genel üst örtüsünden daha aşağıda
tasarlanmıştır. Hamamın soyunmalık bölümü
yaklaşık kare ölçülerde bir mekân olup üzeri
doğu-batı yönünde uzanan sivri tonozla örtülmüştür. Mekân batı tarafta dam döşemesinin
üstüne açılan mazgal pencere ile aydınlatılmıştır. Soyunmalığın güney cephesinin batı köşesine açılan kapıdan soğukluğa geçilir. Yaklaşık
kare ölçülerdeki bu bölümün üzeri üçgen bingilerle geçilen kubbe ile örtülmüştür. Kubbe üzerine açılan üç adet yuvarlak ışık gözü ile mekân
aydınlatılmıştır. Sıcaklık mekânına soğukluğun
batı duvarının güney köşesine açılan kapıdan

geçilmektedir. Kare ölçülerdeki mekânın üzeri
tekne tonozla örtülmüştür. Tonoz üzerine yerleştirilen aydınlık feneriyle aydınlatılan sıcaklık mekânında tüm cephelerde birer musluklu
ayna taşı bulunur. Kurna yoktur. Kuzey duvara açılan pencere ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Sıcaklığın kuzey tarafında üzeri beşik
tonozla örtülü doğu-batı yönünde dikdörtgen
bir mekân olarak düzenlenen su deposu bulunmaktadır. Su deposunun kuzeyinde hamamın
külhanı yer alır. Külhanın bulunduğu güneykuzey yönde dikdörtgen mekânın batı duvarına
orijinalde açılan kapı günümüzde kapatılmıştır.
Bu mekânın doğu duvarına açılan kapıyla doğudaki dikdörtgen mekânla irtibat sağlanmıştır.
Bu duvar içinden geçen su künklerini görmek
mümkündür. Dolayısıyla bu duvar içinden
künk geçtiğine göre orijinalinde burada kapı
yoktu ve külhan bölümüne batıda bugün kapatılmış olan kapıdan girilmekteydi.
Mescit: Avlu ortasında, Ağzıkarahan, Aksaray Sultan Hanı ve İshaklı Han gibi örnekleri arasında en süslüsü olarak nitelenen ve L
biçiminde dört yığma ayağa atılmış dört sivri
kemerle fevkani olarak düzenlenen mescit yer
almaktadır. Kemer açıklıkları doğu ve batı
cephelerde eşit iken, kuzey cephe kemer açıklığının güney cepheden daha dar olduğu gözlenmektedir. Mescidin alt katının üst örtüsü
çapraz tonoz olup burada bir çeşme veya havuz olup olmadığına dair herhangi bir kalıntı
yoktur. Yapılacak bir kazı bu soruları ortadan
kaldırabilir. Mescit ibadet mekânına, kuzey
cephede iki kanatlı olarak düzenlenen 11 adet
basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Mescidin
kuzey cephesindeki taşıyıcı kemerin yüzeyi
diğerlerinden farklı olarak yalın bırakılmıştır.
Basamakların birleştiği seviyenin alt kısmına
kırık çizgi sisteminden gelişen 10 kollu yıldız
bezemesinin işlendiği dairesel madalyon kabartması yapılmıştır. Diğer üç cephede olduğu
gibi kuzey duvar, kenarlardan ve üstten dolaşan iki sıra bordürle çerçevelenmiştir. Dıştaki
ince bordür yüzeye oyulmuş yarım yıldız dizisinden, geniş bordür ise iğ biçiminde kapalı
şekiller ve yatay ve düşey geçmeler yapan kırık
çizgilerin oluşturduğu sonsuz karakterli bir geometrik kompozisyonla süslenmiştir. Aralarda
oluşan sekizgenlerin yüzeyine sekiz yapraklı

çiçek kabartması işlenmiştir. Duvar yüzeyinde
mescit kapısının eşiği hizasında bulunan dairesel madalyonlardan doğudakinin yüzeyi rumipalmetli bitkisel, batıdakinin yüzeyi beşgenler
ve kırık çizgilerden oluşan geometrik kompozisyonla hareketlendirilmiştir. Ayrıca duvar kenarları yüzeyi örgülü geçmeler yapan şeritlerle
süslenmiş sütuncelerle sınırlanmıştır.
Mescit kapısı, iki bordürle üç yönden kuşatılmıştır. Dıştaki bordür yarım yıldız dizisini,
içteki kalın bordür ise kırık çizgi sisteminden
gelişen 16 kollu yıldızların yarım örneklerinden oluşan geometrik bezemeleri içerir. Yandan sütuncelerle çerçevelenen kapı nişi beş sıra
mukarnasla kapatılmış, bir sivri kemerle de
kuşatılmıştır. Üst köşelerde yine birer dairesel
madalyon kabartması yer almaktadır.
Mescidin batı cephesinde kemer alnı iki kuşak
olarak bölünmüş, üsttekine düğümlü geçmeler
yapan şeritlerle meydana getirilmiş geometrik
bezeme, alttakine ise yüzeye oyulmuş yarım yıldız dizisi işlenmiştir. Cephe ortasına tasarlanan
ve biçim itibariyle bir kapıyı andıran pencere ise
yarım yıldız ve farklı biçimlerde sekizgenlerle
oluşturulmuş geometrik bezemeli iki bordürle
kuşatılmıştır. Pencere nişi dört sıra mukarnaslı
kavsaraya sahiptir. Pencere atkı taşının yüzeyine
altıgen şeklinde bir madalyon ve köşelerde dairesel profilli şeritlerin oluşturduğu geçmeli düğümlerin yer aldığı süsleme yapılmıştır.
Güney cephe sağır bırakılmıştır. Kemer yüzeyi, doğu cephe kemeriyle aynı tarzda tezyin
edilmiş olup, iki kuşağa bölünmüştür. Üst kuşaklar batı cephe kemeriyle aynı kompozisyonu paylaşmakta, alt kuşakta ise gövdesi düz ve
ters S şeklinde kıvrımlar yapan iki ejder betimlenmiştir. Kemer kilit taşına, profilden birbirine bakar tarzda işlenen ejderler kulaklı, badem
gözlü, çenesi açık ve dişleri belirgin olacak şekilde tasvir edilmişlerdir.
Doğu cephe ortasındaki pencere, dıştan
yarım yıldız dizisi, içten kırık çizgi ve kapalı
geometrik biçimlerle meydan gelen sekiz kollu yıldızlardan oluşan geometrik bezemeli iki
bordürle çerçevelenmiştir. Pencere lentosu yatay ve dikey eksende alt ve üst geçmeler yapan
şeritlerin oluşturduğu geometrik bezemeyle
süslenmiş, pencere nişi dört sıra mukarnaslı
kavsarayla örtülmüştür.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Mescidin kuzey duvarının batı tarafında duvar içine yerleştirilen ve ezan okumak için dama
çıkışı sağlayan merdiven yer almaktadır. Güney
duvarı ortasına yerleştirilen mihrap beş cepheli
olup biri yarım yıldız dizili, diğeri kırık çizgi sisteminden gelişen 12 yıldız örneklerinin yarısının tatbik edildiği geometrik kompozisyonlu iki
bordürle çerçevelenmiştir. Tepelik uygulamasının olmadığı mihrabın nişi beş sıra mukarnaslı
kavsarayla örtülüdür. Mihrap alınlığı, rumi ve
palmetler taşıyan kıvrımdallardan oluşan grift
bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Alınlık bezemesi yarım kalmıştır. Niş içinde yer alan ikinci niş üç sıra mukarnas kavsaralı olup alınlıkta
kaval silmelerin meydana getirdiği düğümlü
yüksek kabartma bezeme yer almaktadır.
Kervansarayın kapalı barınak kısmına avlunun güney duvarından dışa taşırılmış olan taç
kapıdan girilmektedir. Taçkapı, avlu taçkapısındaki gibi üç bordürle çerçevelenmiştir. Her
iki taçkapıda da birinci ve üçüncü bordürün
kompozisyonları her iki yana T şeklinde çıkıntılar yapan meandırlarla süslenmiştir. İkinci
bordürün yüzeyi ise kırık çizgiler ve düzgün ongenlerin meydana getirdiği on kollu yıldızlarla
süslenmiştir. Bu bordürlerden sonra eğimlenen
yüzeyi yarım yıldız dizisinin oluşturduğu bir
bordür kuşatmaktadır. Taçkapı sivri kemerinin
yüzeyi üç kuşağa ayrılmış, birinci ve üçüncü
kuşaklar yarım sekizgenlerin geçmeler yapmasıyla meydana gelmiş dört kollu yıldızlarla süslenmiştir. Ortadaki bordür ise yarım yıldız dizisini içermektedir. Taçkapı kavsarası dokuz sıra
mukarnastan oluşmakta, kavsara köşeliği ise
yatay ve dikey eksende dizilen gamalı haçların meydana getirdiği geometrik kompozisyonla bezenmiştir. Taçkapı yan nişlerinin kavsara
köşeliklerinde sekizgenler, kapalı geometrik
şekiller ve kırık çizgilerden oluşan geometrik
bezeme yer almaktadır.
Kapalı barınak kısmı, 24 bağımsız yığma
ayağa ve duvarlara doğu batı doğrultuda atılmış sivri kemerlerle girişe paralel yedi sahınlı
olarak düzenlenmiştir. Diğerlerinden daha dar
tutulan orta sahın güney-kuzey, diğerleri doğubatı doğrultuda atılmış sivri tonozla örtülmüştür. Orta sahnın ortası bir kubbeyle örtülmüştür.
Kubbeye pandantifle geçilmiş, pandantifler kabartma birer rozetle süslenmiştir. 1968 yılında
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yıkılmış olduğu görülen kubbenin kasnağına
açılan dört pencere yuvarlak açıklıklı olup içten sekiz dilimli mazgal şekilde düzenlenmiştir. Kasnakta pencerelerin bulunduğu hizada
yüzeysel olarak kabartılmış dekoratif kemer
dizisi dikkati çeker. Bu kuşağın üzerinde Fetih
suresinin ilk dört ayetinin işlendiği yazı bordürü, onun üzerine de üç sıra mukarnastan oluşan
bir kuşak bulunmaktadır (Foto:20).
Kapalı bölümde orta kısmın iki yanındaki
koridorlarda zeminden 50-60cm. yükseltilmiş
sekiler yer almaktadır. Karatay’daki örneklere
bakılarak burada da var olduğunu düşündüğümüz taştan oyma yalak şeklindeki yemlikler
günümüze ulaşamamıştır.
Süslemesi : Süsleme taş malzemeye bağlı
olarak kabartma ve oyma teknikleriyle yapılmıştır. Yukarıdaki paragraflarda bahsedildiği
gibi bezemeler, taçkapılarda, iki köşe kulesinde ve Köşk Mescitte toplanmıştır. Taçkapıların
geometrik bezemelerin yanı sıra, özellikle avlu
taçkapısında kavsara köşeliğinin bitkisel bezemeli olduğunu gösteren bakiyeler taşıdığı dikkati çekmektedir. Öte yandan avlu saçağını dolaşan mukarnas korniş örnekleri içinde özel bir yer
tutar. Yapının bezeme yönünden en yoğun kısmı
Köşk Mescididir. Dış cephede ağırlıklı olarak geometrik bezemelerle dairesel rozetler ve kemer
yüzeyinde ejder figürleri görülür. Bolluğu, yağmurlar ve dolayısıyla bereketi simgeleyen ejder
figürlerinden dolayı figürlü bezemenin yer aldığı
ilk kervansaray olarak nitelenir. Mescit mihrabında ise kavsara köşeliği tamamlanmamış girift
bir bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Sonuç
olarak yapının bezemesinde geometrik, bitkisel,
figüratif, mukarnas ve yazı gibi pek çok örneğin
yapının farklı yerlerinde kullanılmış olduğunu
söylemek mümkündür.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarında oldukça düzgün kesme taş kullanılmıştır. Duvar arasında yer yer kireç harçla birlikte
moloztaş dolgu kullanıldığı yıkılan bazı bölümlerden anlaşılmaktadır. Derzler çok muntazam olup, “akçe geçmez” tabir olunan bir yapı
gösterirler. Köşk Mescidin güney cephesinde
yer yer beyaz mermerden yamalar göze çarpmaktadır. Avlu taçkapısında bej ve kahverengi
taşın dönüşümlü kullanımıyla örülmüş kemer
dikkat çeker.

Kitabesi : Eserin günümüze ulaşabilmiş bir
kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının kapalı barınak
kısmı taçkapısındaki kitabesi taşların zaman
içinde erimesiyle günümüze ulaşamamıştır.
Mehmet Çayırdağ, kitabenin sonunda “burhan
emir el-mü’minin” ibaresinin bulunduğunu ve
bunun dönem kitabelerinde yer aldığını belirtir.
Eserle ilgili ilk araştırmaları yapan Albert Gabriel yapıyı hicri 7.asrın ortalarına, K.Erdmann
ise Aleaddin Keykubad dönemine yerleştirir.
Öte yandan Muhyiddin İbn Abdüz-Zahir’in,
Baybars’ın Kayseri’den dönüşünü anlatırken
kullandığı “…..Aleaddin Keykubad Hanı’nın
yakınında bir konağa indi” ifadesinden yapının
Aleaddin Keykubad tarafından inşa ettirilmiş
olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca tarihini bildiğimiz Karatay Hanı’nın (1236-1241) bezemeleri ve özellikle hamamının tasarım ve üst
örtülerindeki benzerlikler dikkate alındığından
bu eserlerde aynı ustaların çalışmış oldukları
kabul edilebilir. Karatay Hanı’nın kapalı barınak kısmının Aleaddin Keykubad zamanında
yapıldığı kitabesinden bilindiğine göre, Sultan
Hanı’nın inşasının bitiminden sonra aynı ustaların bu yapıda çalışmış olabilecekleri çok tutarlı
görünmektedir. Hanın, Aleaddin Keykubad’ın
Kayseri ve çevresindeki imar faaliyetlerini yoğunlaştırdığı 1230-1234 yılları arasında inşa
edilmiş olduğunu söylemek mümkündür.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı genel görünüşü.

Kayseri-Sivas Sultanhanı kuzeybatı köşedeki kulenin görünüşü.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı kuzeybatı köşedeki kule yer alan sanatçı kitabesi.

Kayseri-Sivas Sultanhanı avlu taçkapısının genel görünüşü.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı avlu taçkapısının genel
görünüşü.

Kayseri-Sivas Sultanhanı batıdaki mekanlardan birinin
pencere düzeni.

Kayseri-Sivas Sultanhanı avlu taçkapısı kavsara köşeliğinde bitkisel bezeme bakiyesi.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı avlu taçkapısı zıvanalı kapı kemerinin görünüşü.

Kayseri-Sivas Sultanhanı avlusunun doğu revağı.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı batıdaki mekanlardan birimdeki konsol uygulaması.

Kayseri-Sivas Sultanhanı hamamı sıcaklık mekanı üst örtüsü
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Kayseri-Sivas Sultanhanı hamamı külhan bölümü.

Kayseri-Sivas Sultanhanı hamam külhanının doğu
duvarındaki künk.

Kayseri-Sivas Sultanhanı Köşk Mescidinin kuzey cephesinin görünüşü.

Kayseri-Sivas Sultanhanı Köşk Mescidinin batı cephesinin görünüşü.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı Köşk Mescidi ejder kabartması

Kayseri-Sivas Sultanhanı Köşk Mescit mihrabının
görünüşü.
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Kayseri-Sivas Sultanhanı kapalı barınak bölümü
taçkapısı.

Kayseri-Sivas Sultanhanı kapalı barınak bölümünden görünüş.

Kayseri-Sivas Sultanhanı kapalı barınak bölümü orta sahnın kubbesinden görünüş.
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ESERİN ADI : KARAKAYA 		
		 KÖYÜ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Karakaya
Kasabasında Cami önündeki meydanda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
sağlam durumda olup kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapının kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Kasaba meydanına bakan bir evin avlu duvarının ön yüzüne yapılan çeşme, tek cepheli ve tek kemerli
olarak düzenlenmiştir. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer, yanlarda başlık gibi kullanılmış
dikdörtgen tablalara atılmıştır. Tablalar basit
silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin kilit taşı yüzeyden taşkın olarak yerleştirilmiş
ve üzerine ay-yıldız kabartması işlenmiştir.

Karakaya Köyü Çeşmesi, genel görünüşü.
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Çeşme saçağı düz profilli bir silme kuşağıyla
çerçevelenmiştir. Çeşmenin kitabesi ve ayna
taşı yoktur. Şu anda çeşme nişinin duvarında
tek musluk bulunmaktadır. Musluğun altındaki dikdörtgen yalak sonradan betonarme olarak
yenilenmiş olmakla birlikte onun altındaki ve
yanlardaki yalaklar bazalt taşından yapılmışlardır. Çeşmenin sekisi de yoktur.
Süslemesi : Çeşmenin kilit taşındaki ayyıldız bezemesi dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının genelinde
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Eserin kitabesi olmamakla
birlikte, çeşme nişini örten kemer kilit taşındaki ay-yıldız bezemesinden hareketle erken
cumhuriyet döneminde, 1950’den önce yapılmış olduğu kabul edilebilir.

ESERİN ADI : BÜNYAN ADSIZ
		 ÇEŞME
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, İbrahim
Bey Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme bir
bahçe duvarının sokağa bakan cephesine inşa
edilmiştir. Günümüzde kullanılmayan çeşme,
basit bir plâna sahip olup, kesme taştan yapılan
yekpare yapılan ayaklar üzerine atılmış yuvarlak kemerlidir. Çeşmenin bulunduğu arazi ku-

zeye doğru eğimli olduğundan güney taraftaki
ayak kuzeydekinden daha küçük yapılmıştır.
Çeşmenin orijinal yalağı bulunmamaktadır.
Tek kemerli olarak yapılan çeşmenin ayna taşı
yoktur. Çeşme nişi içindeki büyük boyutlu taşlardan birinde tek lüle deliği bulunmaktadır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamı düzgün kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Çeşmenin boyutları ve yuvarlak kemerinden hareketle 19.yüzyılın ikinci
yarısında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.

Adsız Çeşme, genel görünüşü.
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KAYSERİ DEVELİ İLÇESİ
FRAKTİN KAYA ANITI
Develi ilçesinin Ferhattin (Gümüşören) köyü
yakınında, Karasu ırmağı kenarında bir kaya
üzerine işlenen kabartmalar, ilk defa Sayce tarafindan bulunup, Ramsay ve Hoogart’ın ziyaret ettiği anıt Messerschmidt ve Guterbock’un
yayınlamasıyla önem kazanmıştır. K. Karamete 1934 yılında kitabenin bir fotoğrafım yayınlamıştır. Burada iyi korunmuş iki parçada kral
ve kraliçenin tanrı ve tanrıça huzurunda libasyon yapmaları tasvir edilmiştir. Her iki tasvirde de hiyeroglif yazıtlarla III. Hattusili ve eşi
kraliçe Puduhepa’nın isimleri tespit edilmiştir.
III. Hattusiîi Fırtına tanrısı Tesub’un önünde,
Puduhepa ise tanrıça Hepafın önünde libasyon yapmaktadırlar. Sağ taraftaki kabartmada,
büyük hiyerogliflerle kraliçenin ismi ülkesiyle
birlikte yazılmıştır. Anıtın sağ tarafinda yer alan
kraliçenin tasviri daha uzun olup, tanrıça figürü
kraliçeden daha kısadır. Ayrıca kralın tasviri de
kısa yapılmıştır. Kraliçe Puduhepa diğer tasvirlerden daha yüksekte dururken oturan tanrıça
bacaklarım uzatmış halde görülür. Kraliçenin
üzerindeki hiyeroglif yazıt, kralın üzerindeki
yazıttan iki kat büyük gözükür. Bu farklılıkların iki ayrı heykeltıraş grubu tarafindan farklı
zamanlarda yapıldığı şeklinde yorumlanmıştır.
Tasvirdeki tanrı ve kralın kıyafetleri birbirine benzerdir. Tanrı betimi kısa giysili, sivri
uçlu ayakkabılarıyla tipik Hitit tanrısını yansıtır, sol elinde bir üçgen iyilik işareti, sağ elinde
omuzladığı ucu kıvrık bir bastonla gösterilir.
Tanrının kimliğim gösteren işaret bulunmayıp
yalnızca tanrı anlamina gelen oval işaret belirgindir. Bu tanrı genelde Fırtına tanrısı olarak
algılanmıştır. Görsel olarak Koruyucu tanrı
LAMA/KAL/e benzer.
Buradaki tasvirlerde görülen altar önünde dua etme sahnesinin î.Ö. 2. bin yılda Hitit
sanatının oluşum safhasında ortaya çıktığı,
külahlı adam motifinin İ.Ö. 13. yüz yıl gliptiğinde sıkça görüldüğü belirtilir. Mızraklı
adam figürü yüksek bir tabakayı temsil eder
ve Urhi-Tesub’un mühründe ve Hattusa’d’d
11. Suppiîuliuma’nın bir portresinde vardır.
Tasvirdeki bir başka değişiklik büyük kralın
omuzu üzerinde bir yay bulunmasi ve sicimi
belinde tutması olarak görülür. Buradaki sunağın bir benzeri Alacahöyük’te tanrı-boğa ile
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kral arasındaki sunak olduğu, ayrıca Eski Hitit
Dönemi’ne ait olan inandık Vazosu’nun üzerinde de betimlendiği ve tüm 2. bin yıl boyunca
kullanıldığı vurgulanmıştır.
Fraktin kabartmasının sol sahnesinde tanrı
karşısında duran kral tasvirinde, tekboynuzlu,
sivri uçlu konik bir külahla III. Hattusili’nin
tanrı gibi gösterilmiş olduğundan bu kabartmanın kralın ölümünden sonra yapıldığı şeklinde
yorumlanmıştır. Sol tarafta üst köşede bir takım
figürlerden parçaların korunduğu, çok boynuzlu tanrısal külahı taşıyan sağa bakan bir erkek
başı ve rölyef kalıntılarının varlığı, ince bir yazıt ve rölyef tirizi bulunduğu ve sonradan silinerek onun yerine III. Hattuşili’nin ölümünden
sonra, oğlu ve halefi IV. Tutkalla zamanında bu
kabartmanın işlendiği belirtilmiştir.
Sol taraftaki kabartmada “tanrılar tarafindan
sevilen Kizzuwatna’nm kızı Puduhepa” yazısı
okunmaktadır. Burada hanedanın açık bir propagandası görülür. Ayrıca Puduhepa’nin yönetimdeki eşit statüsü vurgulanır.
III. Hattusili’nın ölümünden sonra da eşi
Puduhepa’ma. tavananna unvanım koruyarak
ülkeyi yönetmeye devam ettiğim biliyoruz.
Fraktin’de Puduhepa tasvrinin, Ugarit’te bulunan
IV. Tuthalia’nın bir mührü üzerindeki Arinna’nın
Güneş Tanrıçası figürüne benzerliğine bakılarak,
III. Hattuşili’yi aştığı anlaşılmaktadır. Bu durum
M. Darga tarafindan, Ugarit mührü gibi Fraktin
anıtımn da Ptiduhepa’nın oğlu IV. Tutkalla ile
birlikte ülkeyi yönettikleri döneme ait olduğu
şeklinde yorumlanmaktadır.
Fraktin anıtıyla ilgili bir diğer yorum H.
Gonnet tarafindan yapılmıştır. Tasvirlerin, III.
Hattusili ile Puduhepa’nın evlenme ritüelini
betimlediği ve Hattuşili’nin başındaki tacın
Mısır geleneklerini yansıttığı, Hepat’ın ise kraliçe şerefine kadeh kaldırmak suretiyle rahibesi
Puduhepa’nm kraliçeliğini kutsadığı belirtilmiştir.
Fraktin kabartmalarının yanında, kayalık
platform üzerinde açılmış iki adet çukur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi rölyefin bulunduğu blok kaya üzerinde dikdörtgen şeklinde
kesilmiştir. Uçurumun dik yüzeyinden 120 cm.
uzaklıkta yer alır. Kaba tarafı dikey olup, dibe
doğru daralmaktadır. Çukurun üst kısmı kırılmış ve eksik durumdadır. Bu çukur 70 cm derinliğinde üst kısmı 35 cm çapında, alt kısmı 16
cm çapındadır. İkinci çukur, rölyefin sağında

birincinin 15 metre güneyinde kaya yüzeyinde
kesilmiştir. Düzensiz biçimde oyulmuş, üst kısmı tabana doğru daralmaktadır. Çukurun en dar
yeri 12 cm derinliğindedir.
Üst kısmının çapı 45 cm, alt kısmı 22 cm
ve tabanı ise 30 cm’dir. İkinci çukurdan 15
metre uzaklıktadır. Bu çukurlar dini törenlerle
ilgili olup, Sirkeli ve Yazılıkaya’daki çukurlara benzerliği görülür. Sirkeli ve Fraktin’deki
çukurların Hitit kaya kabartmalarının yakınında yer aldığı, libasyon sırasında kullanıldıkları iddia edilmiştir. Fraktin’de III. Hattuşili ve
Puduhepa’nın Fırtına tanrısı ve Hepafa libasyon
sahnelerinden hareketle bu dini törenlerin kullanması esnasında çukurlara sıvı doldurulduğu
şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bu çukurların
ölüm ritüellerinde kullanıldığı da düşünülmektedir. Fraktin’deki tasvirlerin de kraliçenin
ölümü anısına yapıldığı iddiasından hareketle
çukurların ölüm ritüelinde kullanıldığı belirtilmiştir.
Buradaki anıtın 300 metre doğusunda 1947
yılında T. Özgüç tarafindan yapılan kazıda Eski
Bronz Çağı’na ait yerleşim yeri bulunmuştur.
Burada 12x9 metre büyüklüğünde andezitten
bir evin temelleri ortaya çıkmıştır. Ev üç adet
dar odalardan oluşmakta ve merdiven yerleşiminden itibaren iki katlı olduğu tahmin edilmektedir. Obsidiyen eserler ve seramikler İ.Ö.
III. Bin yıla aittir. T. Özgüç’e göre bu ev zengin
bir toprak ağasınındır.
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Fraktin Anıtı, genel görünüş.
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DEVELİ-GEREME 			
HARABELERİ
Gereme (Korama, Gedeme), Kayseri’nin 42
km güneybatısında bulunan Erciyes’in eteklerine kurulmuş bir Bizans yerleşim merkezidir.
Bu bölge her ne kadar günümüzde harabe halini
almış olsa bile bünyesinde barındırmış olduğu
yapılara bakıldığında Bizans döneminde oldukça önemli bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Gereme’nin Develi’ye yakın olmasından
dolayı ortak bir tarihsel geçmişe sahip oldukları
düşünülmektedir. Develi ve çevresinin ilk iskân
tarihi tam olarak tespit edilemese de çevresinde oldukça eski dönemlere ait yerleşim izlerine rastlanmaktadır. 1947 yılında Tahsin Özgüç
başkanlığındaki bir heyet tarafından Ankara
Üniversitesi adına bölgede kazılar yapılmıştır.
Develi, Fraktin’e 2 km mesafedeki höyüklerde
yapılan kazılar ve sondajlar neticesinde Develi ve çevresinin Bakır Çağı’nda (2500-2000)
önemli bir iskân yeri olduğu belirlenmiştir. Hititler, M.Ö. 2000 yıllarında Orta Anadolu’ya
yerleşmeye başlamışlardır. Özellikle Kızılırmak bölgesine yerleşen Hititler M.Ö. VII. asra
kadar bu bölge üzerindeki nüfuslarını korumuşlardır. Hitit kralı III. Hattusilis döneminde
(M.Ö. 1287-1244) Hitit Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Bu döneme ait Develi’de bulunan Fraktin, Taşçı, Hanyeri, Karadağ abideleri
III. Hattusilis döneminden günümüze ulaşan
eserlerdir. Fraktin’deki yerleşim kalıntıları ilk
kez 1880 yılında Sayce tarafından bulunmuş,
Ramsay ve Hogorth’ın 1893’teki raporlarından
sonra ilgi odağı olmuştur. Daha sonra hem figürleri hem de yazıtı Güterbock çalışmasında
eksiksiz olarak yayınlanmıştır. Bu anıtta ana
konu olarak bir tanrının ve tanrıçanın önünde
libasyan yapan kral ve kraliçe (III. Hattusilis
ve Kraliçe Puduhepa) işlenmiştir. Develi’de
yer alan bu kabartmalar, Develi ve çevresinin
Hititler döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Hititlerden sonra bölgede Frigler hüküm sürmüşlerdir. Fraktın höyüğünün ikinci katında Frigyalılar devrine ait
boyalı ve tek renkli çanak çömlekler ve damgalı mühürler bulunmuştur. Bu buluntular Develi
ve çevresinin Frigler tarafından da önemli bir

iskân yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.
M.Ö. VIII. yy’da Anadolu’ya gelen Kimmerler,
Anadolu’yu işgale başlamışlar ve M.Ö.676 tarihinde Friglerin Mazaka dedikleri Kayseri ve
civarını ele geçirmişlerdir. Böylece bölgedeki
Frig hâkimiyeti sona ermiştir. M.Ö.VI.yy’da
bölge Perslerin eline geçmiştir. M.Ö.546’da
Pers hükümdarı Darius, Orta Anadolu bölgesine Kapadokya adını vererek burayı ikiye ayırmıştır. Bunlardan birisi Kapadokya, diğeri ise
Pont Kapadokya olarak adlandırılmıştır. Develi
ve çevresi büyük Kapadokya toprakları içinde
önemli bir yer tutmuştur. O devirde bu bölgeye
Gabadonya denilmiştir. M.Ö.330 yılında başlayan Kapadokya krallığı M.S.17 yılına kadar, 347
sene sürmüştür. Kapadokya M.S.17 tarihinden
itibaren Roma’nın bir ili olarak karşımıza çıkmaktadır. M.S.395’te Roma İmparatorluğu’nun
ikiye bölünmesiyle Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu fiilen doğmuş oldu. Kapadokya
bölgesi de Bizans’ın hissesine düşen yedi piskoposluktan biri olarak hayatiyetini sürdürdü.
Fraktin Höyüğü’nde yapılan sondajlarda Roma
dönemine tarihlendirilen eserler bulunmuştur.
Bu buluntular, Roma döneminde de Develi’nin
önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Bizans zamanında da bölge önemini korumaya devam etmiştir. Özellikle Hıristiyanlığın
ilk yayılma yıllarında önemini daha da artırmıştır. Romalılardan sonra Bizanslılar Hıristiyanlığı yaymak için Erciyes’in güney eteklerindeki Gereme’ye gelerek burayı dini bir merkez
haline getirmişlerdir. II.Basileos döneminde
(1021) Van’ın Vaspurakan denilen bölgesinden sürülen Ermeniler Gereme’nin güneyinde
bulunan Develi (Gabadonia) ve çevresine yerleştirilmişlerdir. Ermeniler daha çok Develi ve
çevresini iskan merkezi olarak kullanmışlardır.
Buda bu dönemden itibaren Gereme’nin iskan
özelliğini kaybetmesine neden olmuştur. Bu
yorumu Gereme’deki mevcut yapıların hepsinin 6.yy la tarihlendirilmesi kanıtlanmaktadır.
Bizans İmparatorluğu sınırları içinde bulunan
Anadolu toprakları, daha hicretin ilk asrından beri İslam orduları için zengin ve cazip
bir ülke olmuştur. Bu sebepten dolayı İslam
orduları Anadolu’ya birçok sefer düzenlemişlerdir. İslam ordularının bu seferler esnasında
takip ettikleri üç klasik yol güzergâhından biri
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Kayseri’den geçmekteydi. M.S.805-806’da Bizans İmparatoru Nikapheros’un yıllık vergi ve
harçlarını vermemesi üzerine bizzat Harun Reşid büyük bir ordu ile Kayseri ve çevresini zapt
etmiştir. Yüzatmış sene kadar Abbasilere bağlı
kalan Kayseri ve civarı, 968 tarihinde Bizans
İmparatoru Fokos tarafından tekrar Bizans topraklarına katılmıştır. Kayseri ve çevresinin Türk
hâkimiyetine geçmesi Selçuklular zamanında
Türklerin büyük gruplar halinde Anadolu’ya
girmesinin ilk zamanlarına rastlar. Selçuklu
Devletinin kurulmasından itibaren Türkmenler
daimi bir akış halinde Anadolu’ya girmişler ve
kendileri için henüz yeni olan bu ülkenin doğu
ve orta kısımlarına doğru yayılmaya başlamışlardır. Nitekim 1064 yılında Antalya çevresini
ele geçiren Türkmenler Kayseri’ye kadar gelmişlerdir. Anadolu’nun kuzey bölgelerinde,
Emir Sabuk’un komutasında hareketine devam
eden Selçuklu birlikleri, Bizans kumandanları
Adom ve Ebu Sehl’in yönetiminde bulunan Sivas üzerine 1051 tarihinde yürümüşlerdir. Bizanslı yöneticiler şehirden kaçarak Develi’ye
gelmişlerdir. Bu tarihi bilgi çok önemlidir. Çünkü Bizanslı yöneticilerini Gereme’ye değil de
Develi’ye geçmeleri bu dönemde Gereme’nin
iskan özelliğini kaybetmiş olduğunu göstermektedir. Daha sonra Orta Anadolu’ya yayılan
Türkler, 1067 de Kızılırmak vadisini takiple
Kayseri’yi fethetmişlerdir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun kapıları Türklere
tamamen açılmış ve Sultan Alparslan’ın ölümünden kısa bir süre önce Alparslan, meşhur
Selçuklu Emirlerini Anadolu’ya göndererek
Anadolu’nun fethedilmesini emretmiştir. Bu
emirlerden Danişmend Ahmet Gazi’ye (10711105) Tokat, Amasya, Sivas, Kayseri, Zamantı,
Develi ve çevresini fethetme görevi verilmiştir.
Oğuz boylarından Develioğulları aşireti de Malazgirt zaferinden sonra Danişmentliler’le birlikte gelerek bugünkü Yukarı Develi’ye yerleşmişlerdir.1107-1110 yılları arasında hükümdarsız kalan Anadolu Selçukluları Haçlılar ile Bizanslıların saldırıları sonucu Orta Anadolu’ya
çekilmişlerdir. Bu dönemde Ermeniler Türk
köy ve şehirlerine saldırmaya başlamışlardı.
1155 tarihinde Ermeni orduları Develi’ye gelerek burayı yağmalamışlardır. Ermenilerin
bu saldırıları Halep-Kayseri arasındaki kervan
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yolunun emniyetini tehlikeye sokmuştur. Gıyasettin Keyhüsrev 1209’da Ermenilerin üzerine
yürüyerek Ermeni kralı II. Leon’u esir almış
ve Ermenilerle barış imzalamıştır.1220 yılında
Selçuklu tahtına geçen II. Alaaddin Keykubat,
1225 yılında tekrar Kilikya Ermeni Krallığı
üzerine sefer düzenlemiştir. Halep ticaret yolunu denetim altına almak için düzenlenen bu
sefer esnasında orduların bir kısmı Develi üzerinden gönderilmiştir. Bu tarihi bilgiler ışığında
Gereme’nin 11.yy la birlikte önemini kaybettiğini ve muhtemelen de terkedildiğini söylemek
mümkündür.
Kaynakça
Ahmet Gürlek, Memleketim Develi, Ankara, 1975, s. 14.
Serdar Girginer ,“Adana ve çevresi Kızzuwatna Araştırmaları Projesi; M.Ö. 2000’de
Develi ve Tufanbeyli’nin Arkeolojik Önemi”
Bütün Yönleri ile Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002, Develi, Develi, 2003, s. 233.
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri,1993, s.10.,
Halil Edhem, Kayseri Şehri, (Haz. Kemal
Göde) , Ankara, 1982, s. 25.
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Coşkun Alptekin, “ Selçuklular Döneminde
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ESERİN ADI : DEVELİ KALESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Yukarı Develi’de, şehrin batısında hakim bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kale oldukça büyük
bir tahribata uğramıştır.
Tarihi : Develi Kalesi üzerinde herhangi bir
kitabe bulunmamaktadır. Bu nedenle kalenin
ne zaman ve kim tarafindan inşa ettirildiği bilinmemektedir. Roma döneminde inşa edildiği
düşünülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Tahsin Özgüç
ve Mahmut Akok’un 1955 yılında planını çizerek yayınladığı kaleden günümüze, iç kalenin
güneydoğusunun kuzeyinde yer alan iki yarım
daire burç ve iç surların güneyinde bulunan iki
dikdörtgen burç ile bazı sur duvarları ulaşmıştır.
Kale esas itibariyle birçok Anadolu şehrinde
olduğu gibi üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar
iç kale, iç sur ve dış surlardır. İç kale’nin etrafı
yarım yuvarlak burçlarla çevrilmiştir. Aşağı yukarı 900 m2lik bir sahayı ihtiva eden bu kısım
oldukça büyük bir tahribata uğramış ve günümüze sadece doğusunda yer alan iki yarım daire formlu burç ulaşmıştır. Burçlar moloz taşla
inşa edilmiştir. Burçların üzeri sıvayla kapatılmıştır. Burçların inşasında arazinin eğiminden
yararlanılmıştır.
İç kalenin güneyinde bulunan iç surlardan,
günümüze sadece iki dikdörtgen formlu burç
ulaşabilmiş, burçlar arasındaki savunma duvarları büyük oranda tahrip olmuştur. Bu surlardan
mevcut burçların batısında yer alan kısımlar
ayakta durmaktadır. Kaba yonu taş ve moloz
taşın ortaklaşa kullanıldığı burç ve surlar, harç
kullanılarak örülmüşlerdir. Güney ve batıya
doğru genişleyen ve iskana müsait bir yapıya
sahip üçüncü kısımda ise kalenin giriş kapışı
yer almaktaydı. Bu kısım günümüzde tamamen
yıkılmıştır.
Develi Kalesi’nin iç kale bölümünde yer
alan her hangi bir yapı günümüze ulaşmamıştır. Develi Kalesi, Develi’nin stratejik bir
noktada yer almasından dolayı birçok tarihi
olaya tanık olmuştur. II.Îzzettin Keykavüs ile
IV. Rüknettin Kılıçarslan arasındaki taht kav-

(Mahmut Akok’tan)

gası esnasında Kılıçarslan, Konya’dan kaçarak
Develi Kalesi’ne gelmiş ve bir müddet burada
ikamet etmişti. 1398 tarihinde Dulkadiroğlu
olan Mehmed Bey’le taht mücadelesine giren
Sevli Bey, Mehmed Bey’e yenilerek Develi
Kalesi’ne kaçmak zorunda kalmıştır.
Daha sonra Osmanlılar döneminde Fatih
Sultan Mehmet. Develioğullan aşiretinin isyan
etmesi sonucu Develi Kalesi’ni yıktırmıştırl35.
M. Restle-Herbert Hımger, yapmış olduğu incelemeler neticesinde Osmanlılar döneminde
kalenin restore edilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmektedir. Kale, Osmanlıların eline geçmesinden sonra önemini yitirmiştir.
Süslemesi : Süs unsuru görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Kalede inşa malzemesi olarak burçlarda moloz taş ve müdafaa duvarlarında kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıda kitabe bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Kale üzerinde herhangi bir
kitabenin yer almaması, kale hakkında kesin
bir tarih vermemizi engellemektedir. M. RestleHerbert Hunger, kalenin Ermeniler zamanında
yapılmış olamayacağını belirtmektedir. Roma
döneminde inşa edildiğini düşündüğümüz Develi Kalesi’nin, özellikle Selçuklu döneminde
aktif olarak kullanıldığını tarihi belgeler ortaya
koymaktadır. Muhtemelen Romalılar DöneKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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minde inşa edilmiş olan kalenin, Selçuklular
döneminde bazı ilaveler yapılarak genişletilmiş
olduğu düşünülmektedir.
Kaynakça:
Tahsin Özgüç-Mahmut Akok, “Develi Abideleri”, Belleten, C.XIX.,1975, s. 377-378.
Tahsin Özgüç-Mahmut Akok,a.g.m., s. 377;
M. Restle, Herbert Hunger, Tabula împerii
Byzantını (Kappadokicn), Wıen, 1981, s. 178.
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Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, Ankara,
1959; M. Streck, “ Kale”, İslam Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul, s.124-1.25;
Anonim, “Kale”, Türk Ansiklopedisi,
C.XXI, Ankara, 1974, s. 137-148;
Osman Eravşar, “Ortaçağ Anadolu Kentleri”, Türkler, C. VII, Ankara, 2002, s. 333-343.
Hamza Gündoğdu, Dulkadiroğulları Beyliği Mimarisi, Ankara, 1986.

ESERİN ADI : ESKİ DEVELİ		
		 KALE SARNICI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Yukarı Develi’de Develi Kalesi’nin
kuzeydoğu yamacında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harap vaziyettedir.
Tarihi : XII. - XIII. yy’da inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Sarnıç 1990
yılında Kayseri Müze Müdürlüğü tarafindan
yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılmıştır.
Moloz taştan inşa edilen sarnıcın iç duvarlarının üzerleri sıvanmıştır. 11.15X6.50 m. ölçülerindeki sarnıcın üzerini örten tonoz tamamen yıkılmıştır. Sarnıcın yıkılan güney duvarı
içerisinde pöhrenk kalıntıları bulunmaktadır.
Sarnıcın güneyinde yapılan kazılar sonucunda
ortaya çıkarılan üç adet tandırın içerisinde Selçuklu dönemine ait bakır sikkeler bulunmuştur.
Muhtemelen bu sarnıçta aynı dönemde XII. ya
da XIII. yy’da inşa edilmiş olmalıdır.
Süslemesi : Süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Moloz taştan inşa edilen sarnıcın iç duvarlarının üzerleri sıvanmıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Sarnıcın güneyinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan üç adet
tandırın içerisinde Selçuklu dönemine ait bakır
sikkeler bulunmuştur. Muhtemelen bu sarnıçta
aynı dönemde XII. ya da XIII. yy’da inşa edilmiş olmalıdır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri, 2000, s.211-215
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.88.
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ESERİN ADI :		DEVELİ ULU 		
			(SİVASİ HATUN)
			CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri :Yukarı Develi Cami-i Kebir Mahallesi
Selçuk Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Develi Ulu Camisi, Göçeraslan
oğlu Nasrullah ve eşi Sivas’i Hatun tarafından
H.680/ M.1282 tarihinde inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin mimarı bilinmemekte olup, mihraba dik beş sahından oluşmaktadır. Caminin mihrap önünde
kubbe diğer bölümlerin tamamında sivri tonoz
üst örtü elemanı olarak kullanılmıştır.
Ulu Cami’nin batı cephesinin tamamı 0.80
m. yükseklikte ve 0.55 m. genişlikte olan bir
payanda ile desteklenmektedir. Cephenin güney ucuna dikdörtgen mazgal bir pencere açılmışken günümüzde bu pencere kapatılmıştır.
Caminin güney cephesi mihrap önü kubbesinin
altına yerleştirilen geniş payanda ve güneydoğu köşesine yerleştirilen ikinci bir payanda ile
desteklenmektedir. Bu cephe dikdörtgen dört
mazgal pencereyle boşaltılmıştır. Cephenin
güneydoğu köşesinin üst kısmında bir yüzü
batıya, diğer yüzü de güneye bakan kuş köşkü
bulunmaktadır.
İki yönlü olarak tasarlanmış bu kuş evi güney
yönde çökertilmiş kör bir sivri kemer içerisine
yerleştirilmiş üç sivri kemer gözü ile bezenmiş
bir taş bloğu ile doğu yönde çökertilen sivri bir
kör kemer içerisine oturtulan biri dikdörtgen
ve diğeri kırık olan iki yuvarlak kemer gözü
ile süslenmiş bir taş bloğundan oluşmaktadır
.Caminin doğu cephesi üzerine dikdörtgen dört
mazgal pencere açılmıştır. Bu cephenin kuzeydoğu ucunda yapıya sonradan eklenmiş olan
tek şerefeli minare bulunmaktadır. Caminin
kuzey cephesinin batısında bugün kapatılmış
yuvarlak kemerli bir kapı yer almaktadır.
Kapı zeminden yaklaşık 0.80 m. yüksekliğe yerleştirilmiştir. Bu kapının bey kapısı olara
kullanılmış olma ihtimali yüksektir.
Caminin kuzey cephesinde taç kapının tam
üzerinde yapının köşk minaresi yer almaktadır.

(Sultan Topçu’dan)

Minareye taç kapının doğusunda yer alan 32
basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Köşk
minare yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan
dört yekpare ayağın üzerine atılan bir külah
kısmından oluşmaktadır. Ayakların köşeleri pahlanarak sekizgene dönüştürülmüşlerdir.
Ayakların başlık kısımları minarenin içine doğru çıkıntı yapmaktadırlar.
Külah kısmı piramidal şekilde tasarlanmış
ve tepe noktasından yükselen beyaz mermer
alemle sonlandırılmıştır.
Taç kapı caminin kuzey cephesinin tam ortasında yer almakta olup, cephe yüzeyinden taşırılmış bir vaziyettedir. Taç kapı eyvan türü taç
kapılar sınıfına girmektedir. Taç kapının etrafı,
taç kapıyı üç yönden kuşatan iki geniş bordür
ile çevrilmiştir. En dıştaki bordürün üzeri boş
bırakılmıştır. Dıştan ikinci bordürün üzeri yarım yıldızlardan oluşan bir bezeme kuşağı ile
tezyin edilmiştir. Taç kapının köşelik kısmı oldukça sade bir şekilde tasarlanmıştır. Caminin
inşa kitabelerinden biri olan, beş parça halinde
beyaz mermer üzerine Selçuklu Sülüsü ile yazılmış Arapça iki satırlık inşa kitabesi, bu kısım
üzerinde yer almaktadır.
Taç kapı eyvanı iç içe yerleştirilmiş iki sivri kemerle kuşatılmıştır. Dıştaki sivri kemerin
üzeri boş bırakılmış içteki sivri kemerin alınKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

891

lığının üzerinde ise yarım yıldızlardan oluşan
bezeme kuşağı ve dişler şeklinde yapılmış süslemeler bulunmaktadır.
Kemerlerin oturduğu üzengi taşlarının alt
kısımları sarkıt mukarnaslar şeklinde bezenmiştir.
Köşe noktalara sütünceler yerleştirilmiştir.
Taç kapı eyvanının doğu ve batı köşelerine
sivri kemerli nişler açılmıştır. Harim kısmına
girişi sağlayan basık kemerli kapının üzerinde
Selçuklu Sülüsü ile yazılmış Arapça dört satırlık ikinci inşa kitabesi bulunmaktadır.
Caminin, harime girişi sağlayan basık kemerli kapısının kemer alınlığı üzerinde bir rozet yer almaktadır. Günümüzde bu rozetin üzeri
sonradan eklenen mermer kitabe ile kapatılmıştır. Basık kemerin uç kısımları dişler şeklinde
tezyin edilmiştir.
Harime taç kapı üzerinde bulunan basık kemerli kapıdan girilmektedir. Harimle taç kapı
zemini arasında üç basamaklık bir kot farkı bulunmaktadır.
Harim, 24.30 x 24.50 m. ölçülerinde olup
dört sıra halinde dörder kare ayağın bulunduğu
mihraba dik uzanan beş sahından oluşmaktadır. Mihrap önünde yer alan kasnaksız kubbeye
pandantiflerle geçilmektedir. Mihrap önü kubbesinin doğu ve batısında yer alan ilk sahının
üzeri yine aynı yönde atılan sivri tonozlarla,
mihraba dik uzanan diğer sahınların üzerleri
kuzey-güney doğrultuda atılan sivri tonozlarla
örtülmüştür.
Günümüzde cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmektedir. Tonozlar
üzerindeki mevcut sıva kalıntıları raspalandığında iki ayrı sıva iziyle karşılaşılmıştır. Bu sıvalardan biri muhtemelen 1968 yılında yapılan
restorasyona ait olmalıdır. Bunun altındaki sıva
tamamen horasan harcıyla yapılmış olup, caminin Osmanlılar döneminde de bir restorasyon
geçirdiğinin göstergesidir. Mihraba dik uzanan
orta sahının kuzeyindeki ikinci sahının üzeri
boş bırakılmış ve bu kısım özetlenmiş iç avlu
olarak tasarlanmıştır.
Harim, güney ve doğu cephe üzerine açılan
dört yırtmaç pencere ile aydınlatılmaktadır. Bu
pencereler dışarıda mazgal, içeride yırtmaç
pencere olarak tasarlanmıştır. Bütün pencerele892
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rin alt ve yan kısımları şevli olarak yapılmıştır. Harimin batı cephesinin güneyinde de bir
yırtmaç pencere bulunmaktayken, bu pencere
günümüzde kapatılmıştır. Harimin beden duvarlarında kullanılan malzemeler farklılık göstermektedir.
Özellikle bu farklı malzemeler batı cephede
daha belirgin olarak görülmektedir. Batı cephenin alt kısmı kaba yonu taşla örülüyken, orta
kısım kırmızı renkli düzgün olmayan kesme
taşla örülmüştür. Bu malzeme farklılıkları caminin beden duvarlarının değişik dönemlerde
restore edildiklerini ispat etmektedir. Ayrıca
Ulu Camisi’nin doğu sahınının güneydoğusunda bulunan kemerin kilit taşı üzerinde beyaz
mermer üzerine hak edilmiş bir devşirme kitabe bulunmaktadır. Kitabede, mihrap üzerinde
tamamı yazılı olan Ali İmran Süresi 18. Ayetin
başlangıç kısmı yazılıdır. Bu kitabede, caminin
tonoz sisteminin ve beden duvarlarının tadilat geçirdiklerinin başka bir kanıtıdır. Mihrap
önü sahınında, mihrabın doğusundaki duvara
gömülü ayak üzerinde kırmızı uçlu kalem ile
yazılmış bir kitabe daha bulunmaktadır. Kitabenin bazı harfleri taşa kazınmış fakat tamamı
hak edilmediğinden kitabe okunamamaktadır.
Bu kitabenin yukarıda bahsedilen onarımlara
ait bir kitabe olma ihtimali yüksektir.
Güney cephenin tam ortasında yer alan mihrap gri andezit taşından yapılmıştır. Mihrap
4.90 m. yükseklikte, 3.70 m. genişlikte olup üç
yönden farklı genişlikteki dört adet silme kuşakları ile çerçeve içerisine alınmıştır. En dıştaki bordür 0.13 m. genişlikte olup, üzeri birbirini takip eden beş kollu yıldızlardan oluşan
kompozisyonla bezenmiştir. Dıştan içe doğru
ikinci bordür 0.23 m. genişliğinde olup, bordürün sağ tarafından başlayan nesih hatla yazılmış yazı kuşağı ile bezenmiştir. Bordür üzerinde Al-i İmran Süresinin 18. Ayetinin tamamı ile
19. Ayetin bir bölümü yer almaktadır.
Anlamı (Meali):
Allah, Melekler ve adaleti yerine getiren
ilim sahipleri, ondan başka Tanrı olmadığına
şahitlik etmişlerdir. Ondan başka Tanrı yoktur.
O güçlüdür, hâkimdir. Allah katında din şüphesiz İslamiyet’tir.
Dıştan içe doğru, 0.36 m. genişliğindeki

üçüncü bordür üzerinde yüksek kabartma tekniğinde yapılmış tam ve yarım palmetlerin sivri dallarla birbirine eklenmesi ile oluşturulan
bitkisel bezeme kompozisyonu bulunmaktadır.
Dıştan içe doğru dördüncü bordür 0.12 m. genişliğinde olup, ince kavisli şeritlerin birbirine
geçmesiyle oluşturulan geometrik süsleme ile
bezenmiştir. Mihrabın köşelik kısımları sekiz
kollu yıldızlardan oluşan geometrik süslemelerle tezyin edilmiştir. Mihrap kavsara kemerinin üzerindeki üç dilimli palmetlerden oluşan
ve yaprakların diplerinden çıkan saplarla palmetleri hem birbirine hem de zemine bağlayan
süslemeler dikkati çekmektedir. Mihrabın alınlık kısmı üzerinde yüksek kabartma şeklinde
yapılmış, ince kıvrım dalların bükülerek kıvrılması ile meydana gelen değişik boyutlarda daireler ve dairelerin içerisine yerleştirilen çiçek
ve palmet yapraklarıyla oluşturulan süsleme
kuşağı bulunmaktadır. Mihrabın alt kısmı iç içe
iki nişten oluşmaktadır. 1.55 m. yükseklikteki
kavsara kısmı yedi mukarnas sırasından meydana gelmektedir. İkinci ve beşinci sıradaki
mukarnaslar üzerinde bitkisel bezemeler yer
almaktadır. En alttaki mukarnasların altında
mihrap nişini tamamen dolaşan nesih bir yazı
kuşağı görülmektedir.
Anlamı:
(Hac Süresi 77. Ayet) Ey inananlar rükû
edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki saadete erişesiniz.
Mihrap kavsarasının alt bölümü 1.70 m.
genişlikte 2.10 m. yükseklikte, 1 m. derinliktedir. Nişin duvarı içerisine ikinci bir niş daha
açılmıştır. Mihrap nişinin yan duvarlarına dikdörtgen panolar içerisinde yapılmış palmet ve
kıvrık dalların birleşmesinden meydana gelen
yüksek kabartma tarzında süslemeler bulunmaktadır.
Mihrabın köşe sütüncelerinin üzerleri burmalı olup, sütünce başlıklarında iki sıra akantüs
yaprağı yer almaktadır. Akantüs yaprakları kartal başı şeklinde zoomorfik tasvirlerle sonlandırılmıştır. Sütünce başlıklarının altında birer
kitabe bulunmaktadır.
Mihrap nişinin batı tarafında bulunan kitabe
üzerinde Enbiya Süresi 107. Ayeti yazılmıştır.
Anlamı:

Ey Muhammed, Biz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik. Mihrap nişinin doğu
tarafında yer alan sütünce üzerindeki kitabede
Kalem Süresi’nin 4. Ayeti yer almaktadır.
Anlamı:
Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir.
Mihrap duvarının ortasında yer alan küçük
mihrap nişi üç köşeli olup, kavsara kısmı dört
sıra mukarnasla doldurulmuştur. Nişin içerisi
kıvrım dal, palmet ve çiçeklerin oluşturduğu
bir kompozisyonla bezenmiştir. Nişin yan yüzleri zikzaklı dallar ve palmetlerle tezyin edilmiştir. Nişin yan taraflarına en alttakileri dikdörtgen üsttekileri birbirinden farklı boyutlarda
olan daire şeklindeki renkli mermer parçaları
kakılmıştır. Nişte görülen bu renkli taş kakmalar Zengi ve Memluk süslemelerini çok sadeleşmiş şekilde devam ettiren Selçuklu taş işleri,
Beylikler ve Osmanlı Mimarisinde de zaman
zaman kendini belli etmektedir.
Ahşap minber orijinal olmayıp yakın bir
tarihte mahalle sakinleri tarafından yaptırılmıştır. Orijinal minberin Kayseri Etnografya
Müzesinde bulunan parçaları ceviz ağacından
ve çatma kündekari tekniği ile inşa edilmiştir.
Kayseri Etnografya Müzesinde bulunan kapı
sövesi 2.41 x 0.81 m. ebadında olup, aynalık,
yan ve alt söve yüzleri kıvrımdal rumilerle bezenmiştir. Minberin kitabe bordürleri dört adet
olup Kayseri Etnografya müzesinde bulunmaktadırlar. 3.12 x 0.22 m., 3.11 x 0.22 m., 2.10
x 0. 20 m. ve 2.20 x 0.18 m ölçülerinde olan
parçalar, çift zeminli kabartma şeklinde bitkisel
bezemeli bir zemin üzerine yerleştirilmiş olup
yazılar yuvarlak satıhlı derin oyma çiçekli kufi
ile yazılmışlardır. Boş kalan kısımlar kıvrımdal
rumilerle doldurulmuştur. Yazılar, Kur’an’dan
ayetler olup yazıların devamı olması gereken
parçalar kaybolmuştur. Minbere ait iki adet ara
parçası yine Kayseri Etnografya Müzesi deposunda bulunmaktadır.
Bir yüzleri rumi bir bordür ile süslü 3.10 x
0.12 m., 3.16 x 0.12 m. ölçülerindeki bu ince
uzun parçaların minberin şerefesi altında, yan
aynalıklarla şerefe altı panosu arasında veya
şerefe altının diğer tarafında bulunması gereken ve minberde aynı zamanda destek ve
ayaklık vazifesi gören parçalar olmaları muhteKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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meldir. Minberin korkuluk kısmına ait iki adet
parçadan birincisi 0.61 x 0.36 m. ölçülerinde
muhtemelen şerefe korkuluğuna ait olup parça
kafes oyma tekniğinde oyulmuştur. İkinci parça muhtemelen merdiven korkuluğuna aittir
ve diğer parça ile aynı özelliklerde yapılmıştır. Yan aynalıklara ya da şerefe altı panosuna
ait bir parça daha bulunmaktadır. Bu parçanın
üzerinde lotus, palmet ve rumilerden oluşan bir
bezeme yer almaktadır.
Harimin giriş sahınının doğu ve batısındaki
bölümleri harim zemininden ortalama 0.40 m.
yükseltilmiştir. Bu bölümler günümüzde kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Harime
giriş kapısının batısında yer alan iç çeşmenin
ayna taşı üzerinde bir kitabe bulunmaktadır.
Süslemesi : Camide süslemeler taç kapı
üzerinde daha arkaik bir bezeme göstermekteyken, mihrap üzerinde yer alan yüksek kabartma
tekniğiyle yapılmış bitkisel ve geometrik bezemeler devrinin en güzel örneklerinden birini
teşkil etmektedir. Yüksek kabartma şeklinde
yapılan bu bezemeler bölgede yer alan Seyyid
Şerif (1296) ve Hızır İlyas türbelerinin (1252)
mihrap süslemeleri ile yakın benzerlikler göstermektedir. Mihrap üzerinde yer alan palmetli
kıvrımdallar genellikle XIII. yy ikinci yarısından sonra yapılmış yapılarda görülmektedir.
Aynı kompozisyon Konya Sadrettin Konevi
Camisi (1274) ve Harput Arap Baba Mescidi
(1279) mihraplarında çini üzerine uygulanmıştır.
Malzeme ve teknik : Cami tamamen kesme
taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi : Taç kapının köşelik kısmında beş
parça halinde beyaz mermer üzerine Selçuklu
Sülüsü ile yazılmış Arapça iki satırlık inşa kitabesi, bu kısım üzerinde yer almaktadır.
Anlamı: (Tövbe Süresinin 18. Ayeti) Camileri ancak, Allah’a ve ahiret gününe inananlar,
namaz kılan, zekâtını veren ve tek Allah’tan
sakınanlar inşa eder. Bu mübarek caminin yapılmasına, Allah mülkünü daim kılsın, iki kıblenin özlemi ile tutuşan ümmetlerin dizginlerini elinde bulunduran, din ve dünyanın bereketi
Yüce Kılıç Arslan oğlu Keyhüsrev zamanında
emr edilmiştir.
Harim kısmına girişi sağlayan basık kemerli
894
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kapının üzerinde Selçuklu Sülüsü ile yazılmış
Arapça dört satırlık ikinci inşa kitabesi bulunmaktadır;
Anlamı:
Allah’ın Rahmetine muhtaç zaif kulu Göçer
Arslan oğlu Nasrullah ve Allah’ın rahmeti ve
rızasına muhtaç onun zaif cariyesi Sa’d Kızı
Sivasti tarafından Allah başarılarını ihsan ve
hayırlarını onlara yâd eylesin 680 yılında....
Harime giriş kapısının batısında yer alan iç
çeşmenin ayna taşı üzerinde bir kitabe bulunmaktadır.
Anlamı:
Hayrat sahibi Osman sene 117
Bu kitabeden çeşmenin H.1117 / M. 1705
tarihinde Osman adlı bir kişi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : Ulu Cami birçok defa onarım görmüştür. Osmanlı döneminde en son olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunan H. 1316 / M. 1896 tarihli belgede mahalle
sakinleri tarafından yapının tamir masraflarının
karşılanması istirhamı yer almaktadır. Bu da
yapının bu tarihte kasaba sakinlerinin karşılayamayacağı şekilde bir tadilat geçirdiğini belgelemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da cami, 1963-68 ve 1975 tarihlerindeciddi onarıma tabi tutulmuştur. Günümüzde de
cami esaslı bir şekilde tadil edilmektedir. Ulu
Camisi’nin inşa kitabesi iki parça halinde yazılmıştır. Taç kapı kemerinin üstünde bulunan
kitabe beyaz mermer üzerine yazılmış ve bu
kitabede IV. Kılıçaslan oğlu III Keyhusrev’in
caminin inşa edilmesini emrettiği belirtilmektedir. Taç kapı eyvan duvarı üzerinde yer alan
ikinci kitabede de bu isteğin Göçeraslan oğlu
Nasrullah ve eşi Sivasti Hatun tarafından yerine getirildiği yazılıdır. İnşa kitabesinin iki
parça halinde yazılmasının sebebi yapının banileri olan Göçeraslan oğlu Nasrullah156 ve eşi
Sivasti Hatun’un bu camiyi III. Keyhüsrev’in
isteği üzerine yaptırdıklarını belirtmek istemeleridir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yer alan
H. 1294 / M.1877 tarihli 23978 nolu evkaf defterinde Develi ve çevresindeki vakıfların muhasebe kayıtları belirtilirken Sivasi Hatun Vakfına Develi’de “bir ard yeri” demekle meşhur

iki kıta zeminin tahsis edildiği belirtilmektedir.
Bu belgeden vakfın XIX. yy da yeni akarlarla
genişletildiği anlaşılmaktadır.
Develi Ulu Camisi, taç kapısında yer alan iki
inşa kitabesine göre, IV. Kılıçarslan’ın oğlu III.
Keyhüsrev zamanında Göçeraslan oğlu Nasrullah ve Eşi Sivasti Hatun tarafından H. 680 / M.
1282 tarihinde inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Osman Turan, Selçuklular Zamanında
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2001,
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Kuş Evi Üzerine”, Bütün Yönleriyle Develi I.
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2003.
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Develi Ulu Cami genel görünüşü.
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Develi Ulu Cami taçkapı genel görünüşü.

Develi Ulu Cami, kitabe.
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Develi Ulu Cami taçkapı genel görünüşü.

Develi Ulu Cami, iç mekan görünüşü.

Develi Ulu Cami, iç mekan görünüşü.
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Develi Ulu Cami, iç avlu üst örtüsü.

Develi Ulu Cami, mihrap bordürlerinden detay.
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Develi Ulu Cami mihrabı.
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ESERİN ADI : KOPÇULLU 		
		 (KARABEY) 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2007
Yeri : Yukarı Develi’de Kopçullu Mahallesi
Mihrap Sokak’ta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 15. yy. inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami, doğubatı doğrultuda mihraba dik üç sahından oluşmaktadır. Camide, 1981 yılında Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan onarım neticesinde, yapının mihrabı dışında diğer bölümleri
tamamen yenilenmiştir. Caminin güney, kuzey
ve batı cepheleri üzerine ikişer doğu cephesi
üzerine ise üçü altta biriside cephenin kuzey
köşesinin üst kısmında olmak üzere toplam on
adet dikdörtgen pencere açılmıştır. Kuzey cephenin batı ucunda yer alan tek şerefeli minare 1962 yılında yapılmıştır. Minare kare kaide
üzerine yükselen silindir bir gövdeden oluşmakta olup tek şerefelidir.
Harime kuzey cephenin tam ortasında yer
alan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Harim
11.60 x 13.25 m. ölçülerinde olup üzeri düz beton damla örtülmüştür. Üst örtü iki adet ikişer
sıra halinde yerleştirilmiş 0.30 m. çapında yuvarlak dört beton kolon tarafından taşınmaktadır. Harim, doğu cephede dört, batı, güney ve
kuzey cepheye açılan ikişer adet dikdörtgen
pencere ile aydınlatılmaktadır.
Mihrap orijinal olup güney cephenin tam ortasında yer almaktadır. Taştan yapılmış mihrabın üzeri yeşil ve beyaz renklerle boyanmıştır.
Mihrap iki süsleme kuşağı ile üç yönden çevrelenmiştir. Bunlardan en dıştaki 0.23 m. genişliğindeki bordürün üzeri iç içe geçen halkalardan
oluşan geometrik bir süsleme kuşağı ile tezyin
edilmiştir. İkinci bordür 0.34 m. genişliğinde
olup üzeri yarım yıldızlarla bezenmiştir. Mihrap
nişinin yuvarlak kemerinin üzeri yarım yıldız
şeklinde yapılmış bezemelerle süslenmiştir.
Caminin ahşap minberi orijinal değildir. Harimin kuzeybatı köşesinde cami görevlileri için
yapılmış bir oda bulunmaktadır.
Kadınlar mahfiline harimin kuzeybatı köşesinde yer alan merdivenle çıkılmaktadır. Mahfil
betondan yapılmış olup harimin kuzeyinde bulunan iki beton kolon tarafından taşınmaktadır.
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Mahfil, doğu cephesi üzerine açılan dikdörtgen
bir pencere ile aydınlatılmaktadır.
Süslemesi : Mihrap alınlığında iki rozet yer
almaktadır. Rozetlerin üzerleri geometrik süslemelerle hareketlendirilmiştir.
Caminin mihrabı hariç diğer bütün bölümleri 1981 yılında yapılan onarımda tamamen yenilenmiştir. Camide bezeme öğelerine, orijinal
olan mihrap üzerinde rastlanmaktadır.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarları moloz taşla inşa edilmiş olup duvarların üzeri sıva ile kapatılmıştır. Cami hariminin
üzeri içeriden düz beton dam, dışarıdan kırma
çatıyla örtülmüştür.
Caminin orijinalde ahşap direkler tarafından
taşınan ahşap kirişlemeli tavanla örtülü olduğu
hem bugünkü bakiyelerden hem de planından
anlaşılmaktadır.
Kitabesi : Cami üzerinde inşa ve onarım kitabeleri bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Mihrabı çerçeveleyen
bordürlerden içteki bordür üzerinde yer alan,
oyma şeklinde yapılmış yarım yıldız motifi
Osmanlı dönemi mimarisinde kullanılmayan
bir motiftir. Genellikle Selçuklu ve Beylikler
devri mimarisinde karşımıza çıkan bu motifin, mihraplarda kullanılan en erken örnekleri
ile Konya Beyşehir Kızılören Hanı mescidinin mihrabında (1205–1210), Kayseri Tuz Hi-

sar Sultan Hanı’nın (1232–1236) mescidinin
mihrabını çerçeveleyen dıştan ikinci bordürün
üzerinde, Kayseri Yazır Köyü’nde bulunan Yazır Camisi’nin (1269/70) mihrabının en dış
bordürü üzerinde karşılaşılmaktadır. Develi
Ulu Camisi’nin (1282) taç kapısında ki ikinci
bordür üzerinde aynı uygulama görülmektedir. Görüldüğü üzere XIII. Yy yapılarında sık
sık kullanılan bu motifin Kopçullu Camisi’nin
mihrabında da yer alması, bu caminin Osmanlı
döneminden önceki bir dönemde inşa edilmiş
olduğunu ortaya koymaktadır.
Caminin inşa tarihini veren kitabesi yoktur.
Kaynaklara göre 15.yy da Develi’de Karabey
Mescidi ve Ayalu-gum Mescidi mahalleleri adında iki mahalle bulunmaktadır. Hurufat Defterlerinden caminin Kara Bey tarafından inşa ettirildiği öğrenilmektedir. Yukarıda geçen Karabey
Mescidi Mahallesi’nin, 18.yüzyıla doğru isminin
değiştirildiği ve mahallenin Kopçullu Mahallesi
olarak adlandırıldığı Hurufat Defterlerinden tespit edilmektedir. 1091 numaralı Hurufat Defterinin Kaza-i Develi bölümünün 13. sayfasında yer
alan 1726 tarihli belgede “ Develi mahallatından
Kopçullu Mahallesi’nde vaki Karabey’in bina
eylediği mescidi şerifte.......” ibaresinden Karabey Mescidi’nin Kopçullu Mahallesi’nde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Karabey Mescidi, 549 Numaralı Hurufat
Defterindeki 1807 tarihli belgede geçen “Develi Kazasında Karabey binası Mescid-i Şerif
ahalisi müceddeden minberi cami eylediklerinden camisinden ber vech-i hatıp olan Mehmed Emin bin Şeyh Mehmet fevt mahlûlünden
oğulları Mehmed Emin ve Ahmed adlı nam
karındaşlara babaları beratı mucibince vaki ise
şartıyla tevcih buyruldu” şeklindeki ibareden
mescidin 1807 senesinde tadilat geçirdiği ve
camiye dönüştürüldüğü tespit edilmektedir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında bulunan H. 1294 / M. 1877 tarihli
Develi ve çevresindeki vakıfların muhasebe kayıtlarının tutulduğu 23978 nolu defterin 6. sayfasında yer alan bilgiden Karabey Mescidi’ne,
Develi’de bulunan altı kıta zeminin vakfedildiği anlaşılmaktadır. Bu belge, mescidin camiye
dönüştürüldükten sonra geniş bir vakfa sahip
olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Sonuç olarak bugünkü caminin mimarisi
mihrap dışında yapının tarihlendirilmesi hakkında hiçbir ipucu vermemektedir. Kopçullu Camisi, mihrabında yer alan yarım yıldız motiflerinin

Osmanlı Mimarisinde kullanılmamaları dikkate
alınarak ve caminin bulunduğu mahallenin 15.yy
başlarında Karabey Mahallesi olarak adlandırılmasından hareketle; cami muhtemelen Karabey
tarafından 15.yy’dan önceki bir tarihte, Beylikler döneminde inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Evkaf, Sıra
No: 23978, V.6a.
Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisi’nde
Süsleme Erken Devir (1300-1453),İstanbul,
1979;
Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Ankara, 2002.
BAKIRER, Ömür, 13. ve 14. Yüzyıllarda
Anadolu Mihrabları, Ankara, 1976.
Ömür Bakırer, Onüç ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrabları, Ankara, 1976.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Yazır Köyünde Bir Selçuklu Mescidi”, Kayseri Tarihi
Araştırmaları, Kayseri, 2001.
Yıldıray Özbek, “Kayseri’de Bilinmeyen
Bir Selçuklu Yapısı: Yazır Köyü Camisi” I.
Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Kongresi, C. II, Konya,2001.
Rahmi Hüseyin Ünal, Osmanlı Öncesi
Anadolu-Türk Mimarisinde Taç Kapılar, İzmir, 1982.
Mehmet Çayırdağ, “Dulkadıroğullarının
Kayseri’deki Eserleri”, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.
JENİNGS, C. Ronald, “The Populatıon, Socıety, and Economy Of The Regıon Of Erciyeş
Dağı In The Sıxteenth Century”, Collectıon Turcıa II, Contrıbutıons a’l’Hıstorıe Economı gue
et Socıale de I’ Empıre Ottoman, Paris, 1985.
OFLAZ, Mustafa, “XVI. yy. Başlarında
Karahisar-i Develi Kazası”, III. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri 6-7
Nisan 2000, Kayseri, 2000.
KILCI, Ali,“Hurcufat Kayıtlarında Develi
Vakıfları ve Vakıftaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleriyle Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002, Develi, Develi, 2003.
Sultan Topçu, Develi’deki Türk Eserleri,
Develi 2007, s.31-35.
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Kopçullu Karacabey Cami, genel görünüş.

Kopçullu Karacabey Cami, iç mekan.
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Kopçullu Karacabey Cami, mihrap bezemelerinden detay.
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ESERİN ADI : EVEREK
		 CAMİ-İ KEBİR
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Cami-i Kebir
Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açık kullanılmaktadır.
Tarihi : XVI. yy başlarında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda mihraba paralel beş sahından oluşan cami tamamen kesme taştan inşa edilmiş
olup, ahşap kirişlemeli tavanın üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır.
Caminin doğu ve batı cepheleri yuvarlak
kemerli beş pencere ile hareketlendirilmiş olup
bu pencerelerden güney köşede, cephe ortasında ve kuzey köşede yer alanları kapatılmıştır.
Güney cephe yuvarlak kemerli dört pencere
ile hareketlendirilmiştir. 565 numaralı Hurufat
Defterinin Kaza-i Develi kısmının 175. Sayfasında yer alan 1807 tarihli bir belgede Bay Ali
Camisi’nin bitişiğinde bir sıbyan mektebinin
yer aldığı kayıtlıdır. Ahmet Gürlek “Memleketim Develi” adlı eserinde sıbyan mektebinin
minarenin altında bulunduğunu ve Kibrit Hoca
adıyla tanınmış meşhur bir hocasının olduğunu
belirtmektedir. Minarenin caminin bünyesinden bağımsız olarak yapılması, daha önceden
burada inşa edilmiş bir sıbyan mektebinin bulunuyor olmasıyla açıklanabilir.
Caminin kuzey cephesinin önünde beş bölümlü son cemaat mahalli yer almaktadır. Son
cemaat mahallinin üst örtüsü, güney-kuzey
doğrultusunda atılan ahşap hatıllarla meydana
getirilmiş meyilli çatıdır. Hatıllar güneyden caminin kuzey cephe duvarına oturmaktayken,
kuzeyde ise ikisi köşe duvarlarına gömülü, üçü
serbest olan sütunların taşıdığı sivri kemerler
üzerine atılmışlardır. Kemerleri taşıyan sütunlar baklava dilimli başlıklara sahiptir.
Cümle kapısının bulunduğu kuzey cephe
altta kapının her iki yanına simetrik olarak yerleştirilen yuvarlak kemerli birer adet, üstte biri
kapının üzerine diğerleri yanlara yerleştirilen
iki adet olmak üzere toplam beş adet pencere
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ile hareketlendirilmiştir. Fakat orijinalde bu
cephenin doğu ve batı köşelerinde birer adet
pencere daha yer almaktaydı.
Günümüzde bu pencereler kapatılmış, doğudaki pencerenin altına merdiven basamakları eklenerek kadınlar mahfilinin giriş kapısına
dönüştürülmüştür.
Cümle kapısı yuvarlak kemerli olup, üç
yönde dört bordür tarafından çerçevelenmiştir. Bordürlerin üzeri boş bırakılmıştır. Cami
kapısının yuvarlak kemerinin üzerinde yer alan
dikdörtgen pano içerisine “Besmele” yazılıdır.
Cümle kapısının üzerinde H 1318/M. 1900 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır. Kapının
üzeri günümüzde kemer ve yan söveleri bordo,
köşelik kısımları turkuvaz mavisi, yan bordürlerin üzeri koyu yeşil ve dikdörtgen panonun
içerisi de sarı renkte yağlı boyalarla boyanmıştır. Çift kanatlı ahşap kapının zemini koyu yeşil, göbekleri ise bordo renkte yağlı boyalarla
boyanmıştır. Bu kapıdan geçilerek harime girilmektedir.
Harim, 18.48 x 21.95 m. ölçülerinde olup,
mihraba paralel atılan sivri kemerlerle beş sahına bölünmüştür. Harimin üst örtüsü ahşap olup,
kuzey- güney doğrultuda atılan ahşap hatıllar
doğu-batı yönünde atılan kemerler tarafından
taşınmaktadır. Sahınların üzerini örten ahşap

hatıllardan mihrap önündekiler daha büyük
çaplı olarak tasarlanmışlardır. Ayrıca girişten
mihraba doğru üçüncü sahının orta kısmında
iki ahşap kiriş bulunmaktadır. Bu kısmın üzeri
orijinalde açık olarak yapılmışken daha sonraki
onarımlarda kapatılmıştır. Burada Selçuklu Ulu
Camilerinde gördüğümüz özetlenmiş iç avlu
uygulamasının denendiği görülmektedir. Üst
örtüyü taşıyan kemerler sekizi doğu ve batı duvara gömülü, sekizi serbest olan toplam onaltı
sütun tarafından taşınmaktadır. Bu sütunların
çapları 0.75 m. ile 0.77 m. arasında değişmektedir. Sütunlar 0.15 m. yüksekliğinde kare pabuçluklara oturmaktadırlar.
Harimin doğu ve batı cephesi orijinalinde
beş yuvarlak kemerli pencere ile hareketlendirilmişken günümüzde bu pencerelerden sırasıyla girişteki ilk sahını aydınlatan pencere, üçüncü sahındaki pencere ve mihrap önü sahınındaki pencereler kapatılmıştır. Harimin güney
cephesi mihrabın doğu ve batısına açılan ikişer
yuvarlak kemerli pencere ile harektlendirilmiştir. Harim toplam on iki adet yuvarlak kemerli
pencere tarafından aydınlatılmaktadır
Caminin mihrabı muhtemelen H.1260/M.
1844 tarihindeki onarım esnasında yapılmış
olmalıdır. Çünkü mihrabın boyutları ile caminin boyutları arasında bir uyum söz konusudur.
Abidevi bir sanatsal işçiliğe sahip olan mihrap
Yukarı Develi’de bulunan XIII. yy ortalarında
yapılmış Hızır İlyas Türbesi’nin mihrabının
büyütülmüş bir kopyasıdır. Tamamen taştan
yapılmış olup günümüzde etrafı ahşap bir pano
ile çevrilmiştir. Mihrabın dıştan içe doğru ilk
bordürü 0.12 m. genişliğinde dışa doğru 0.5
m. çıkıntı yapacak şekilde tasarlanmış ve bu
bordürün üzeri boş bırakılmıştır. İkinci bordür
0.14 m. genişliğinde olup mihrap yüzeyinden
taşıntı yapmamakta ve üzeri yüksek kabartma
tekniğinde yapılan palmet ve rumilerin kıvrım
dallarla birbirine bağlanmasından oluşan bitkisel bir kompozisyon ile bezenmiştir. Üçüncü
bordür 0.8 m. genişliğinde olup mihrap yüzeyinden 1.5 m. dışa taşıntı yapar şekilde tasarlanmış ve üzerinde zikzaklı çizgilerin balıksırtı
şeklinde düzenlendiği bezeme kompozisyonu
yer almaktadır. Dördüncü bordür 0.9 m. genişliğinde olup üzeri yüksek kabartma tekniğinde
yapılmış kıvrımdal etrafına yerleştirilen rumi-

lerden oluşan bitkisel bir kompozisyonla tezyin
edilmiştir. Altı köşeli mihrap nişinin her iki köşesine sütünceler yerleştirilmiştir. Sütünceler
sabit olmayıp elle döndürülebilmektedirler. Sütüncelerin üzeri alçak kabartma olarak işlenilen
şeritlerin diyagonal tarzda birbirleriyle geçmeler yapmalarıyla oluşan geometrik bezemeyle
süslenmiştir. Mihrap nişi dört sıra kavsara ile
örtülüdür. Oldukça yüzeysel olarak işlenen
mukarnasların üzeri rumili basit saplar palmetlerden oluşan süslemeyle bezenmiştir. Kavsara
kısmının en alt sırası üzerinde yer alan yazı kuşağında Allah’ın güzel isimleri yazılıdır.
Okunuşu:
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kuddus, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Gufran, Ya
Sultan
Mihrap kavsarasının sivri kemeri üzerinde
kırık çizgilerin alt-üst geçmeler yapmasıyla
şekillenen beş köşeli yıldızlardan oluşan geometrik süsleme kuşağı bulunmaktadır. Mihrap
alınlığında sekiz kollu yıldızlardan oluşan geometrik kompozisyonun bir bölümünün işlendiği dikkati çeker. Mihrap köşelikleri bitkisel
süslemelerden oluşan birbirinin simetriği olan
iki panoya bölünmüştür. Köşelikler üzerinde
kapalı formlar meydana getiren dilimli rumiler,
kıvrımdallar ve basit yapraklardan oluşan bitkisel bezeme görülür. Caminin ahşap minberi ve
ahşap vaaz kürsüsü orijinal değildir.Kadınlar
mahfili harimin kuzey cephesinin üzerinde bulunmaktadır. Mahfilin üzeri ahşap tavan olup,
doğu-batı doğrultuda uzanmaktadır. Mahfil harim kısmına açılan ve üzerleri ince şerit şeklinde çıtaların yatay, dikey ve eğik bir şekilde
yerleştirilmesiyle kapatılan üç kemer gözü tarafından aydınlatılmaktadır.
Minare 3.02 x 3.16 m. Boyutlarında kareye
yakın bir dikdörtgen kürsü üzerine, tek şerefeli
olarak yükselmektedir. Minarenin külah kısmının altında taş üzerinde yüksek kabartma olarak
yapılmış girland biçiminde birbirine eklenen
“C” şeklindeki kıvrımlardan oluşan bezeme
kuşağı bulunur. Minarenin giriş kapısı kuzey
cephesi üzerinde yer almaktadır. Minarenin şerefe kısmına 63 basamaklı döner bir merdivenle çıkılmaktadır. Minare kaidesinin batı cephesinde yer alan 12 satırlık inşa kitabesi H. 1280
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/ M. 1870 tarihlidir.
Okunuşu:
Edelim sakınca bir davet İslam eyvanında
Erişsin müminim şimdi tutuldukça evtan
Mualla minare eyledi inşa bu meydanda
Vere banisine Allah behişte huri gılman
Olup Hacı Ali Namı ise daim eder hayrat
Mekândır Aliyede ilahi eyle kullu gufran
Nezaret eyledi Hacı Ali zır Karye-i Zile’de
Kusurun Gufran edüp Mevla erişin rahimdi
rahman
Binikiyüzseksenyedi salında iyidir zaman
Şer’afet kesb etsün İslam kuruldu kibl-el
mekân
Murat usta edup ref-i kavaid-i kam-i rana
Tevvabını rahmetiyle yâd edeler cümle ihvan
Anlamı:
Bu kapı Müslümanları güzel sesle davet
eder
Cenneti vatan olarak niyetlenmiş inananlara
eriştik
Bu meydana yüce ve yüksek bir minare yaptı
Allah bunu yapana huriler ve gılmanlar versin
Hacı Ali isimli kişinin hayratı devamlı olsun
Allah’ım İstanbul’da oturan bu kişiyi affet
Bu yapının yapılmasına Zile Köyünden Hacı
Ali nezaret etti
Mevla kusurlarını affedip sonsuz rahmet
versin
Zaman şu anda bin iki yüz seksen yediyi
gösteriyor.
Şeref kazandı, bundan önceki mekân Murat
usta isteğine kuralını kaldırdı
Bütün sadık dostlar tövbe ederek Allah’ın
rahmetine kavuşsunlar.
Süslemesi : Camide bezeme olarak mihrap
bordürlerini süsleyen rumi-palmet düzenlerin
yanısıra geometrik kompozisyonlardan bahsedilebilir.
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Malzeme ve teknik : cami tamamen kesme
taştan inşa edilmiş olup, ahşap kirişlemeli tavanın üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır.
Kitabesi : İnşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Camide, inşa tarihini ve
banisini veren herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Cami, hariminin batı duvarında asılı
bir pano içerisinde deri üzerine yazılmış sekiz
satırlık tamir kitabesine göre 1731 tarihinde Bay
Ali tarafından tamir edilmiş ve 1769 tarihinde
genişletilmiştir. Aynı kitabede caminin yetmiş
yedi sene sonra (1844) Mehmet İbn-i İbrahim
bin Yusuf Efendizade tarafından yeniden tamir
edildiği belirtilmektedir. Kuzey cephede cümle
kapısı üzerinde bulunan H.1318/M.1900 tarihli
tamir kitabesinden de, caminin bu tarihte yeniden tamir edildiği anlaşılmaktadır.
Caminin kuzeybatısında yer alan tek şerefeli
minare, H. 1280/M. 1870 tarihinde Hacı Ali tarafından camiden 3.97 m. uzakta inşa edilmiştir.
Caminin harim kısmında, harimin batı duvarı
üzerinde asılı olan deri üzerine yazılmış, sekiz
satırlık H. 1260/M. 1844 tarihinde El- Hac Hacı
Mehmet bin İbrahim bin Yusuf Efendizade’ye
ait tamir kitabesi Seyrani (1782–1873) tarafından yazılmıştır .
Okunuşu:
Sene binyüz tamam kirküç içinde eylemiş
abad Kebir-i Cami-i Bay Ali nam bir veliyüllah
Edüp tarh-ı esas tak-ı salis beyti matla’da
nitak-ı salisin baki binasından edem agâh
Sene bin yüz dahi seksen içinde ruf’u meskunu sevenler hayr tevsi eylemişler hasbetenlillah
İmaretten olup yetmiş yedi yıldan beri mahrum lisan-i hal ile feryad ederdi bu ibadetgâh
Muhadiminden el-Hacı Mehmet İbn-i İbrahim bin Yusuf Efendizadeyi mamur ede Allah
Sene binikiyüzatmış içinde eyledi tamir
derün-ı cami kıldı münevver misli beytüllah
O zat-i zü’l-kerim-haslet-i me’car edüp
mevla vücudun cudu hayr bais ede fi sebilillah
Dua-i hayrı tam, tarih-i tamir etti Seyrani ola
Hacı Mehmet hayrı makbul muhibbullah
Sene 1260 / M. 1844

Seyrani, 1782–1873 yılları arasında yaşamıştır. Buda bize kitabede bahsettiği onarım ve
genişletmeler hakkındaki bilgileri ya kulaktan
duyma şeklinde yazdığını ya da Bay Ali’nin tamir ettiği yapının günümüze ulaşmayan bir kitabesinden aldığını göstermektedir. Burada kitabenin ilk satırında Seyrani’nın yapının H.1143 /
M. 1730 yılında Bay Ali tarafından abad edildiğini belirtmesi ve caminin Ulu Cami olarak adlandırılması bizim caminin 1730 yılından daha
önce yapılmış olduğunu düşünmemize sebep
olmuştur. Bilindiği üzere Türk şehirlerinde inşa
edilen ilk camiler Ulu Cami (Cami-i Kebir) olarak adlandırılmışlardır. Bu isim caminin büyüklüğünden değil şehirde ilk olarak o caminin inşa
edilmesinden dolayı verilmektedir.
1500 tarihli tapu tahrir defterlerinde
Kayseri’ye bağlı olan Everek isimli bir köy geçmektedir. 1500 tarihinde köyde bir imam olduğundan ve hayvancılık yapılıp, sekiz ay çalışan
bir değirmenin bulunduğundan bahsedilmektedir. Burada bizi ilgilendiren köyde bir imamın
olmasıdır. Eğer köyde bir imam varsa muhtemelen bir de cami olması gerekmektedir.
Yalnız bu cami köy halkına hitap edeceğinden daha çok mescit boyutlarında olmalıdır. Bu
bilgiden yola çıkarsak ve üzerinde durduğumuz yapının Ulu Cami olarak adlandırılmasını da göz önünde bulunduracak olursak bizim
yukarıda bahsettiğimiz mescidin şimdiki Ulu
Cami’nin ilk yapısını oluşturduğunu rahatlıkla
söylememiz mümkündür.
1502 tarihinde Develi, Karahisar-i Develi
kazasının kurulması ile bu kazaya bağlanmıştır. Bu dönemde Develi 24 köy ve 26 mezradan oluşmaktadır. Bu köylerden bugünkü şehir
merkezinde bulunan Kâfir Everek’te gayrimüslimler ikamet ederken, Fenese ve Müslüman
Everek köylerinde halk karışık olarak iskân
edilmiştir. Üzerinde durduğumuz cami, Müslüman Everek olarak adlandırılan köyün camisidir. 1502–1523 yılları arasında Develi’ye
bağlı köylerin nüfuslarında hızlı bir artış söz
konusudur. Bu artışın sebebi Türkmenlerin Develi ve civarına gelip yerleşmeleridir. Kanaatimizce bu nüfus artışından Müslüman Everek’te
etkilenmiş ve Türkmenler tarafından bir iskân
merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu

iskânın bir sonucu olarak cami 16.yy içerisinde genişletilmiş olabilir. Daha sonraki yıllarda,
gelişmeye müsait olmayan Yukarı Develi’nin
Everek’e taşınmasıyla artan nüfusa yetersiz
kalan cami 1730 tarihinde Bay Ali tarafından
yeniden genişletilmiş olmalıdır. Cami bu tarihten sonra belgelerde Bay Ali Camisi olarak
geçmektedir.
Hurufat Kayıtlarına göre 1730 tarihinde
Everek’te Bay Ali Cami’sinden başka iki mescit daha bulunmaktadır. Bunlar Hurufat Kayıtlarından anlaşıldığına göre Seyyid Mustafa Ağa
Mescidi ile Harmanlık mevkiinde Süleyman’ın
bina eylediği Mescid-i Şerif’tir.
Burada dikkati çeken bunlardan bahsedilirken mescit, üzerinde durduğumuz yapıdan
da cami olarak bahsedilmesidir. Bu mescitler
göstermektedir ki bu dönemde Everek’te en az
üç mahalle bulunmaktadır. Üç mahalle olan bir
Müslüman şehrinde cuma namazının kılınması
için bir de içinde minber bulunan caminin olması gerekmektedir. Buda Ulu Cami’nin 1730
tarihinden önce inşa edilmiş olduğu tezini doğrulayan başka bir kanıttır.
Cami daha sonra tamir kitabesine göre, girişten sonra ilk üç sahın esas alınarak, yapının
üçüncü kemerden arda kalan kısmı yeniden
inşa edilmiştir. Bundan yetmiş yedi yıl sonra 1844 tarihinde cami El-Hac Mehmed İbn-i
İbrahim bin Yusuf Efendizade tarafından tamir
ettirilmiştir.
H.1288-1290 / M. 1870-1873 tarihli 223
numaralı Kayseri Şer’iyye Sicilinde H.1289 /
M. 1879 tarihli 325 nolu belgede Develi Kazası
Everek Kasabası Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki
Cami-i Kebir’in aydınlanması için El-Hac Osman Ağa 1800 kuruş borç bırakmış, mirasçısı
borcu ödemek için Eniktepe’deki ağaçlığı ve
meyveliği caminin mütevellisine sattığına dair
bilgiden caminin artık bu yüzyılda Ulu Cami-i
olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Bunun sebebi bu dönemde Everek’te başka camilerinde
inşa edilmiş olması ve ilk yapılan caminin vurgulanmak istenmesidir.
Sonuç olarak Everek Cami-i Kebir-i yukarıda değindiğimiz bilgiler dahilinde ilk olarak, en
geç XVI. yy başlarında inşa edilmiş olmalıdır.
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Kaynakça:
Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Kitabeleri,
Kayseri,2001, s. 80.
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve Vakıfdaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleriyle Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002, Develi, Develi, 2003, s. 644.
Ahmet Gürlek, Memleketim Develi, Ankara, 1975.
Ömür Bakırer, Onüç ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrabları, Ankara, 1976,
s. 96.
Mustafa ışık, Kayseri’de Mimari Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler, Ankara, 2003, s.
45-48, 110-111.

Everek Camii Kebir, genel görünüş.
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Everek Camii Kebir, son cemaat mahalli.

Everek Camii Kebir, iç mekan.
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Everek Camii Kebir, iç mekan.

Everek Camii Kebir, mihrap.
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ESERİN ADI		 : İNİLER CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Yukarı Develi İniler Mahallesi’nde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 16. yy. sonları 17. yy. başı.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultuda mihraba dik üç sahından
ibarettir. Caminin cepheleri moloz taşla inşa
edilmiş olup, üzeri ahşap kirişlemeli tavanla
örtülüdür. Caminin doğusuna 1789 tarihinde
bir sıbyan mektebi eklenmiştir.
Caminin batı ve kuzey cepheleri sağır bırakılmıştır. Bunun sebebi batı cephenin önceki
yıllara kadar başka bir yapıya bitişik olması
ve kuzey cephede arazinin eğimli ve kotunun
yüksek tutulması ile açıklanabilir. Güney cephe
üzerine ikisi harim kısmına, biride sıbyan mektebine açılan üç adet dikdörtgen pencere yer
almaktadır.
Bu cephede caminin harim kısmının doğu
duvarı ile buna bitişik olan sıbyan mektebinin
batı duvarı arasında diletasyon izleri bulunmaktadır. Bu izler sıbyan mektebinin camiye
sonradan eklendiğini göstermektedir. Caminin
doğu cephesi üzerinde cephe duvarından dışarı
taşan üç ahşap direk bulunmaktadır. Bu konuda
yöre halkıyla yaptığımız görüşmelerde bu kirişlerin üzerlerinin toprak damla örtülü olduğu
ve cephenin kuzeydoğusunda bulunan bir merdivenle bu kısma çıkılıp köşk minareye geçildiği bilgisine ulaşılmıştır. Caminin içerisinden
köşk minaresine herhangi bir geçişin olmaması
da bu bilgiyi doğrulamaktadır.
Köşk minare, sıbyan mektebinin güneydoğu
cephesi üzerinde yer almaktadır. Köşk minare
dört yekpare ayak üzerinde yükselmektedir. Bu
ayaklar yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmakta olup, kemerlerin üzerinde külah bulunmaktadır. Taş külah aşağıdan yukarıya daralacak şekilde yapılmış olup tepesine ters “ V ”
biçiminde bir taş geçirilmiştir.
Ön mekâna doğu cephenin kuzey ucuna açılan düz lentolu bir kapıdan girilmektedir. Kapının üzerinde kare bir pencere bulunmakta ve
kapı önünde de ahşap bir sundurma yer almak-

(Sultan Topçu’dan)

tadır. Bu ön mekân yamuk dikdörtgen bir plana
sahip olup, güney cephesinin tam ortasında yer
alan düz lentolu kapı ile sıbyan mektebine girilmektedir.
Sıbyan mektebinin üzeri ahşap hatıllarla örtülmüştür. Mektebin güney duvarına dikdörtgen formlu bir pencere açılmıştır. 549 numaralı
Hurufat Defterinde yer alan 1789 tarihli bir belgeden, güney cephedeki Cami ve sıbyan mektebinin duvarlarındaki diletasyon izlerinden,
mektebin mahalle sakinleri tarafından camiye
bitişik olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır.
Günümüzde bu kısım depo olarak kullanılmaktadır. Ön mekânın batı köşesinin kuzeyinde
yer alan düz lentolu gelişigüzel yapılmış kapı
ile caminin harim kısmına geçilmektedir.
Harim 11.00x6.80 m.ölçülerinde dikdörtgen
bir plana sahiptir. Harim iki sıra halinde yerleştirilen ikişer ahşap direğin böldüğü mihraba
dik üç sahından oluşmaktadır. Sahınların üzeri
kuzey-güney doğrultuda atılan ahşap kirişlerle
oluşturulan ahşap tavanla örtülmüştür.
Harimin batı, doğu ve kuzey cepheleri sağır
bırakılmıştır. Harim güney cephede mihrabın
iki yanına yerleştirilen iki şevli dikdörtgen pencereyle aydınlatılmaktadır.
Mihrap güney cephenin tam ortasında yer
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almaktadır. Mihrap nişi 0.35 m. Derinliğinde
olup, oldukça sade bir şekilde tasarlanmıştır.
Caminin içerisinde minber yoktur. Caminin
vaaz kürsüsü doğu cephe ile güney cephenin
birleştiği köşede olup tamamen ahşaptan yapılmıştır. Kürsü herhangi bir sanatsal değere sahip
değildir.
Kadınlar mahfili harimin kuzeybatı köşesinde yer almakta olup, harim zemininden 0.83
m. yükseltilerek yapılmıştır. Kadınlar mahfili
güneyinde yer alan üç ahşap sütun ile harim
kısmından kendini soyutlamıştır. Mahfile kuzeydoğu köşesinde yer alan dört basamaklı ahşap merdivenle çıkılmaktadır. Mahfilin kuzey
cephesinin tam ortasında 0.15 m. çapında bir
ahşap sütun yer almaktadır.
Cami eğimli bir arazi üzerine yapılmış olduğundan dolayı bodrum kısmı da bulunmaktadır.
Süslemesi : Cami cephelerinde ve harim
kısmında herhangi bir bezeyici öğeye rastlanmamıştır.
Malzeme ve teknik: Caminin cepheleri
moloz taşla inşa edilmiş olup, üzeri ahşap kirişlemeli tavanla örtülüdür. Günümüzde bu ahşap
kirişlemeli tavanın üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır.
Kitabesi : Camide herhangi bir kitabe bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Develi’ye hâkim bir yerde inşa edilen cami üzerinde yapının banisi,
inşa tarihi ve mimari hakkında bilgi veren herhangi bir kitabe bulunmamaktadır.
İniler Cami hakkında ilk bilgiye 1119 numaralı Hurufat Defterinin 34. sayfası Kaza-i
Develi bölümünün M.1723 tarihli belgesinde
rastlanmaktadır.
549 numaralı Hurufat Defterinde yer alan
1789 tarihli belgede geçen bilgiden de yapının doğusundaki dikdörtgen mekânın sıbyan
mektebi olarak 1789 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu belgeden sıbyan mektebinin mahalle halkı tarafından yaptırıldığı da
anlaşılmaktadır.
550 numaralı Hurufat Defterinin kaza-i Develi bölümünün 20. Sayfasında yer alan 1822
ve 1833 tarihli camiye imam atanması ile ilgili
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belgelerden Caminin 18.yy ortalarında faal bir
şekilde kullanıldığı tespit edilmektedir.
Yapının inşa ve onarım kitabeleri günümüze
ulaşamamıştır. Cami ile ilgili Hurufat Defterlerindeki en erken tarihli belge 1723 tarihlidir.
Bu belge yapının 1723 yılından önce inşa edilmiş olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yapının bulunduğu mahalle 16.yy son çeyreğinde iskâna açılmıştır. Şehrin gelişimi de
dikkate alınacak olursa cami, 16.yy son çeyreği
ile 17.yy sonları arasındaki bir tarihte inşa edilmiş olmalıdır.
Kaynakça:
V.G.M. Arşivi 550 Numaralı Hurufat Defteri, Sayfa 20, sıra 6.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Evkaf, Sıra
No: 23978, V.6a.
OFLAZ, Mustafa, “XVI. yy. Başlarında
Karahisar-i Develi Kazası”, III. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri 6-7
Nisan 2000, Kayseri, 2000.
Irene Beldiceanu, “ Deuxs Villes de Anotolie Pre Ottomane, Develi et Qarahisar d’aprer
des Documents İneditr”, Revue des Etudes İslamigues, C.39, S.2, Ankara, 1971.
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve Vakıfdaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleri Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002 , Develi, Develi, 2003.
Osman Taşdemir, 223 Numaralı Kayseri
Şer’iyye Sicili (H. 1288-1290/M. 1870-1873)
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Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisi’nde
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1979;
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Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Yazır Köyünde Bir Selçuklu Mescidi”, Kayseri TarihiAraştırmaları, Kayseri, 2001.
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İniler Cami, genel görünüş.
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İniler Cami, genel görünüş.

İniler Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
		 ULU CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile kasabasında Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açık olmakla
birlikte küçük çaplı onarım gerektirmektedir.
Tarihi : H.1150/M.1737
Plan ve mimari özellikleri : Cami kareye
yakın dikdörtgen bir plâna sahiptir. Caminin
kuzey cephesine sonradan bir giriş bölümü eklenmiştir. Kuzey duvara açılan düz atkı taşlı kapıdan harime geçilmektedir. Kapı üzerinde caminin inşa kitabesi yer almaktadır. Harim, farklı çapta 13 ahşap direk tarafından taşınan ahşap
kirişlemeli örtüyle kapatılmıştır. Ahşap direkler
üzerinde yastık yerine başlıklar kullanılmıştır.
Ahşap direkler üzerine atılmış kirişlerden hareketle caminin mihraba dik olarak düzenlenmiş dört sahından oluştuğu belirtilebilir. Harim
duvarları yaklaşık 1m. yüksekliğe kadar ahşap
lambrilerle kaplanmıştır. Harim mekanı güney
ve batı duvarlara açılan ikişer, doğu duvara
açılmış üç pencere ile aydınlatılmaktadır. Harimin kuzey cephesinde ahşap direkler üzerine oturtulmuş kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Mahfilin güney cephesi kafes biçiminde düzenlenmiş ahşap korkuluklarla kapatılmıştır. Güney duvarın ekseninden doğuya kaydırılmıştır.
Mihrap nişi ve duvarları sonradan seramikle
kaplanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü orijinal
değildir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Genel duvar malzemesi olarak moloztaşla birlikte ahşap hatıllar,
duvar köşelerinde düzgün kesme taş, taşıyıcı
ayaklar ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin kitabesi H.1150/M.1737
tarihli olup yapının Develi oğlu Mustafa tara-

(Hülya Güley’den)

fından Mustafa adında bir ustaya yaptırıldığını
kaydetmektedir. Kitabe dört satır halinde düzenlenmiştir:
a)Makbulen niyaz eder yarab kulun
b)Mustafa ustandır, ya Muhammed Mustafa
c)Eyledi......sahibül hayrat
d)Develioğlu...Mustafa sene 1150.
Tarihlendirme : Cami 1737 yılında inşa
edilmiştir. Kuzey taraftaki giriş bölümü ve minare yapıya sonradan eklenmiştir.
Kaynakça:
Hülya Güley, Zile Kasabasında Bulunan
Türk Anıtları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.3-6.
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Zile Ulu Cami, genel görünüş.

Zile Ulu Cami, kitabe.
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Zile Ulu Cami, iç mekan.

Zile Ulu Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : KÖŞKERLİ 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart- 2007
Yeri : Yukarı Develi’de Güney Mahallesi
Köşkerli Camisi sokağı’nda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Cami, 1758 tarihinden daha önceki
bir tarihte inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami günümüzde geçirmiş olduğu tadilatlar neticesinde
orijinalliğini tamamen kaybetmiştir. Orijinal
yapıdan geriye sadece giriş kapısı üzerinde yer
alan ve büyük tahribata uğramış kitabe kalmıştır. Mevcut haliyle cami, iki katlı olup mihraba
dik üç sahından oluşmaktadır. Caminin cepheleri moloz taşla örülmüş olup üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır.
Caminin kuzey cephesi sağır bırakılmış,
doğu ve batı cepheleri altta ve üstte açılan üçer
dikdörtgen pencere ile boşaltılmıştır. Cami
eğimli bir arazi üzerinde yer almasından dolayı,
güney cephenin altında eğimi gidermek amacıyla bir bodrum kat bulunmaktadır. Bu bodrum katı aydınlatmak için güney cephenin alt
kısmına iki adet kare pencere açılmıştır. Güney
cephede bulunan bu pencerelerin üzerine harim
kısmını aydınlatan altlı üstlü yerleştirilen dört
dikdörtgen pencere ile bunların ortasına yerleştirilmiş üçgen bir pencere yer almaktadır.
Caminin kuzeybatısında yer alan tek şerefeli minare, yapıdan 1.00 m. uzakta olup orijinal
değildir.
Caminin son cemaat mahalline kuzey cephenin ortasına açılan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde yapının kitabesi bulunmaktadır. Kitabe taş üzerine hak edilmiş olup,
kitabeden okunabilen kısımlar şunlardır.
Okunuşu:
Sahibül hayrat vel hasenat
…….bin Ömer……Mehmet….
Son cemaat mahalli 11.10x4.30 m. ölçülerinde doğu-batı yönünde dikdörtgen bir plana
sahiptir. Mahallin üzeri düz beton damla örtülmüştür. Son cemaat mahalli, doğu ve batı cephelerinin tam ortalarına gelecek şekilde açılan
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dikdörtgen iki pencere ile aydınlatılmaktadır.
Ayrıca harime giriş kapısının her iki yanına
simetrik olarak açılan birer pencere ile son
cemaat mahalli ile harim irtibatlandırılmıştır.
Mahallin doğusunda abdest muslukları yer almaktadır. Mahallin batı bölümü ahşap çerçeve
ile kapatılıp depo haline getirilmiştir. Bu bölümün kuzey köşesinde yer alan merdivenle üst
kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.
Harime, son cemaat mahallinin güney cephesinin ortasına açılan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Harim, 11.10x9.10 m. ölçülerinde
olup, iki sıra iki ayağın üzerine atılan kirişlerle
üç sahına ayrılmıştır. Doğu ve batıdaki sahınların üzeri düz beton damla örtülmüştür. Ortadaki sahının üzeri tekne tonoz şeklinde yapılmış
plastik çerçeve ve bu çerçeve içerisine yerleştirilen renkli camlarla kapatılmıştır. Üst örtü
duvarlara gömülü olan kolonlar ile harimin ortasında yer alan iki beton sütun tarafından taşınmaktadır. Harim doğu, batı, kuzey ve güney
cephelerine açılan ikişer dikdörtgen pencere ile
aydınlatılmaktadır.
Caminin güney cephesinin tam ortasında yer
alan mermer mihrabı ile ahşap minberi orijinal
değildir.
Kadınlar mahfili, harim kısmının doğu, batı
cepheleri ve son cemaaat mahallinin üstündeki
alanın dahil edilmesiyle oluşturulmuştur.

Süslemesi : Cami içerisinde hiçbir bezeyici
öğeyle karşılaşılmamıştır.
Malzeme ve teknik : Cami günümüzde tamamen yenilenmiş olup mimari olarak bölgedeki diğer yapılarla karşılaştırma imkânını vermemektedir. Muhtemelen cami bölgedeki diğer
camiler gibi ahşap direkli ve tavanlı olarak yapılmış, sonradan geçirdiği tadilatlar neticesinde
tamamen yenilenerek şimdiki halini almıştır.
Çünkü bölgedeki diğer Osmanlı camilerinin
hepsi ahşap tavanlı ve ahşap direkli camilerdir.
Kitabesi : Caminin kuzey cephesi üzerinde
yer alan kitabesi okunamayacak şekilde tahrip
olmuştur.
Tarihlendirme : Caminin kuzey cephesi
üzerinde yer alan kitabesi okunamayacak şekilde tahrip olduğundan yapının inşa tarihi bilinmemektedir.
Cami hakkında ilk bilgiye 1090 numaralı
Hurufat Defterinin Kaza-i Develi bölümünün
37. Sayfasında yer alan 1758 tarihli imam atanmasına ilişkin belgede rastlanmaktadır. Ayrıca
bu belgeden caminin banisinin El-Hac İbrahim
olduğu anlaşılmaktadır.
568 numaralı Hurufat Defterinin Kaza-i
Develi kısmının 63. Sayfasında yer alan 1815
tarihli belgeden de baninin Köşkerli lakabını
kullandığı tespit edilmektedir.
Caminin kuzey cephesi üzerinde yer alan kitabe okunamamaktadır. Bu nedenle cami hakkında kesin bir inşa tarihi belirtmek olanaksız-

dır. Caminin tamamen orijinalitesini kaybetmiş
olması bölgedeki diğer yapılarla karşılaştırma
yapmamızı engellemektedir.
Cami hakkında yukarıda değindiğimiz belgelerden başka herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu belgelerden en erken tarihlisi 1758
tarihli olan belgedir.
Bu belgeleri göz önünde bulundurarak caminin 1758 tarihinden önce inşa edildiğini söylemek mümkündür. Cami Hurufat Defterlerinde
geçen bilgilere göre Köşker İbrahim tarafından
inşa ettirilmiştir.
Kaynakça:
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve Vakıfdaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleri Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002 , Develi, Develi, 2003.
JENİNGS, C. Ronald, “The Populatıon, Socıety, and Economy Of The Regıon Of Erciyeş
Dağı In The Sıxteenth Century”, Collectıon
Turcıa II, Contrıbutıons a’l’Hıstorıe Economı gue et Socıale de I’ Empıre Ottoman, Paris, 1985.
Refet Yınanç-Mesut Elibüyük, Maraş Tahrir Defterleri ( 1563 ), C.II,Ankara, 1988.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.46-47.
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Köşkerli Cami, genel görünüş.

Köşkerli Cami, kitabe.
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Köşkerli Cami, iç mekan.

Köşkerli Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
HANÖNÜ CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile kasabasında Hanönü mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : 18.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu söylenebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Yamuk dikdörtgen bir plâna sahip olan yapının zemini
yol kotundan yüksektedir. Bu yüzden camiye
üç basamaklı merdivenden çıkılarak girilmektedir. Caminin yola bakan kuzey cephesinin
ortasına açılmış yuvarlak kemerli düz lentolu
kapısından bir nevi methal mekanına geçilmektedir. Bu cephe yuvarlak kemerli iki pencere ile
boşaltılmıştır. Kuzeybatı köşedeki tek şerefeli
minare 1957 yılında yapılmıştır. Methal bölümünün kuzeydoğu köşesindeki merdivenden
harim bölümünün kuzey cephesini dolduran kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Caminin harimi
çapları farklı dört ahşap sütuna atılmış kirişler
üzerine oturan düz ahşap tavanla örtülmüştür.
Ahşap tavan günümüzde alttan kontraplaklarla
kaplanmıştır. Dolayısıyla mihraba dik üç sahından oluşan bir plâna sahiptir. Sütunlardan
en kuzeydeki hem üst örtüyü hemde kadınlar
mahfilini taşımaktadır. Güney duvardan içeriye
doğru taşırılmış olan mihrap günümüz seramikleriyle kaplanmış olduğundan orijinal değildir.
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Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda kaba yonu
taş, taşıyıcı ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Caminin kasabanın diğer
camileri olan Efendi Ağa, Cami-i Kebir ve Hocalar Camileriyle olan benzerliğinden hareketle
18.yüzyıl içinde yapılmış olduğu söylenebilir.
Kaynakça:
Hülya Güley, Zile Kasabasında Bulunan
Türk Anıtları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.12-15

Hanönü Cami, genel görünüş.

Hanönü Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
		 EFENDİAĞA 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile Kasabasında Efendi Ağa mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açık olmakla
birlikte kısmi onarıma ihtiyacı vardır.
Tarihi : H.1223/M.1808 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Kareye yakın
dikdörtgen bir plân arz eden caminin avlusunun
batısından yol geçtiği için düzgün bir plânı yoktur. Güneydoğu ve güneybatı köşeleri pahlanmıştır. Cami harimine kuzey cephenin ortasına
açılan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Kapının üst kısmında iki yanda dikdörtgen biçimli
birer pencere yer almaktadır. Kapı üzerinde yapının inşa kitabesi bulunmaktadır. Cami harimi
yaklaşık 7.35 x 6.42 m. ölçülerindedir. Harim
bölümü çapları farklı dört ahşap direğe kuzeygüney doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle mihraba dik üç sahna bölünmüştür. Sütunlardan ikisi
yapının güney duvarına bitişik yapılmıştır. Diğer
ikisi ise kuzey cephede olup, üst örtüyle birlikte
mahfili de taşımaktadır. Direkler üzerine yerleştirilen ahşap başlıklara atılan kirişlerin üzerine
doğu-batı doğrultuda yerleştirilmiş ahşap levhalar görülür. Harim mekanının kuzeybatı köşesinde duvar içine açılmış 45x28 cm. ölçülerinde bir
niş görülmektedir. Mihrap giriş ekseni üzerinde
yeralmaktadır ve yarım daire niş biçiminde düzenlenmiştir. Niş yüzeyi siyah ve yeşil renkle
boyanmış olup üst kısmında çizgisel bir çiçek
tasviri yer almaktadır. Mihrabın üst kısmında iki
satırlık bir kitabe bulunur. Kitabede “Selamün
aleyküm bima sabertüm fe-nima ukme’d-dar”
ibaresi okunmaktadır. Harim mekanı kuzey ve
batı duvarlara açılmış dikdörtgen biçimli pencerelerle aydınlatılmıştır. Kuzey cephe boydan
boya kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında içinde ahşap hatıllarında kullanıldığı moloz
taş malzeme kullanılmıştır. Duvar köşelerinde
bağlayıcı malzeme olarak düzgün kesme taş
tercih edilmiştir. Taşıyıcı ögelerde ve üst örtüde
ahşap malzeme kullanılmıştır.
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Kitabesi : Caminin kuzey cephesinde giriş
kapısının üzerinde saçağa yakın yerde bulunan
üç satırlık kitabesi H.1223/M.1808 tarihini ve
bani olarak Şeyh Efendioğlu Hacı Lütfullah
Ali’nin adını taşımaktadır. Kitabesi:
a)İnnema ya’muru mesacid-ullah menamen
billah vel yevm’ül-ahir
b)Kad ammara haza el-mescid Hac-Lütfullah
bin Ali
c)İbn-i el Şeyh Efendi rahimehüm Allah Teala sene 1223.
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle yapının 1808 yılında yapıldığını söylemek mümkündür.
Kaynakça:
Hülya Güley, Zile Kasabasında Bulunan
Türk Anıtları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.6-8.

Efendi Ağa Cami, genel görünüş.

Efendi Ağa Cami, kitabe.
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Efendi Ağa Cami, iç mekan.

Efendi Ağa Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
		 HOCALAR 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile Kasabasında Kaymakam Hasan Bey Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : Caminin inşa kitabesi yoktur. Ancak H.1231/M.1816 yılında yenilenmiş olduğu
var olan kitabeden anlaşılmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen plana sahip olan caminin kuzeyinde 7.30x8.20 m. ölçülerinde bir avlusu bulunmaktadır. Arazinin güneyden kuzeye
doğru eğimli olmasından dolayı avlu iki katlı
olarak yapılmıştır. Avluya kuzey cephedeki iki
kademeli merdivenle ulaşılmaktadır. Caminin batısında depo ve imam evi yeralmaktadır. Cami harimine girişi sağlayan kapı kuzey
cepheden doğuya kaydırılmış olup düz lentolu
bir düzenlemeye sahiptir. Harime giriş kapısı
üzerinde kadınlar mahfiline geçişi sağlayan bölümde yapının onarım kitabesi bulunmaktadır.
Cami harimi doğu-batı doğrultuda dikdörtgen
bir planla tasarlanmıştır. Üst örtü üçü güney
duvara bitişik üçü kuzey cephede toplam altı
ahşap sütuna atılmış kirişlerle düz ahşap tavanlı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla harim
mekanı mihraba dik üç sahınlıdır. Sahın genişlikleri birbirinden farklı olup, mihrap eksenindeki sahın diğerlerinden daha geniştir. Harimin
kuzeybatısında duvar içinde 75x35 cm. ölçülerinde bir niş yer almaktadır. Caminin mihrabı
güney duvardan doğuya, giriş ekseni üzerine
kaydırılmış olup, yarım daire niş biçimindedir.
Mihrap nişinin üzerinde biri sıva üzerine boyayla diğeri mermer malzeme üzerine düzenlenmiş iki kitabe yer almaktadır. Üstteki boyalı
kitabede “Ya mufetih el-ebvab iftah lena hayrel-bab” , alttaki mermer kitabede ise “Hu el hallak el-baki/Külle ma dahale aleyha/Zekeriya el
mihrab/ sene 1231” ibareleri yazılıdır. Yapının
ahşap minberi güneybatı köşededir. Harim mekanı doğu ve batı duvara açılmış birer pencere
ile aydınlatılmıştır.
Süslemesi : Caminin sıvalı duvar yüzey-

(Hülya Güley’den)

lerinde çeşitli yazı panolarını süsleme olarak
kabul etmek mümkündür. Mihrap üzerindeki
dikdörtgen panodaki kitabenin alt köşelerine kırmızı renkte çiçek demetleri işlenmiştir.
Günümüzde badanalı olan bu yüzeyin altında
orijinalinde kıvrık dallı bitkisel bir süslemeye
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Güney duvarın
doğusundaki elips biçimli panoda Muhammed,
doğu duvarının güneyindeki panoda da Ömer
isimleri celi sülüs hatla işlenmiştir. Bugün badana ile kapatılmış duvar yüzeyinde diğer halifelerin isimlerinin yazılmış olabileceği tahmin
edilmektedir.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarında içinde ahşap hatılların da kullanıldığı moloz
taş malzeme kullanılmıştır. Duvar köşelerinde
bağlayıcı malzeme olarak düzgün kesme taş
tercih edilmiştir. Taşıyıcı ögelerde ve üst örtüde
ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının inşa kitabesi yoktur.
Kadınlar mahfiline giriş kapısının üzerindeki
üç satırlık kitabeden caminin H.1231/M.1816
yılında Abdülkadir Efendioğlu Hacı Mehmet
Ağa ve Hacı Abdullah Ağa tarafından yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : Yukarıdaki yenileme kitabesine bakılarak muhtemelen caminin 18.yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu söylenebilir.
Kaynakça:
Hülya Güley, Zile Kasabasında Bulunan
Türk Anıtları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.8-12.
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Hocalar Cami, genel görünüş.

Hocalar Cami, avlu.
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Hocalar Cami, kitabe.

Hocalar Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : YEDEK CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart-2007
Yeri : Yukarı Develi’de Yedek Mahallesi
Uzunlu Sokağı’ndadır.
Bugünkü durumu :
Tarihi : XVIII. yy sonları ile XIX. yy başlarında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Cami doğu-batı
doğrultuda yamuk dikdörtgen bir plana sahip olup
mihraba dik beş sahından oluşmaktadır. Caminin
kuzey ve doğu cepheleri sağır bırakılmıştır. Güney cephe dört mazgal pencereyle hareketlendirilmiştir. Batı cephe biri mazgal diğeri dikdörtgen
iki pencereyle boşaltılmıştır. Caminin güney cephesi hariç diğer cephelerin duvarları düzgün olmayıp yamuktur. Doğu ve kuzey cephe duvarlarına
bitişik olan başka yapı bakiyeleri bulunmaktadır.
Ayrıca bu cepheler üzerinde beden duvarından
dışa taşmış direkler yer almaktadır. Bu bakiyeler
caminin doğu ve kuzey cephelerinin, bitişiğinde
bulunan evlerle ortak kullanıldığını göstermektedir. Bunları göz önüne alarak caminin sadece
işlevsel olarak mahalledeki evlerin arasına yapıldığı söylenebilir. Caminin tek şerefeli minaresi
batı cephenin güneyinde yer almakta olup 2002
yılında yaptırılmıştır.
Harime, batı cephenin kuzeyinde yer alan
düz lentolu bir kapıdan girilmektedir. Harim
17.40x08.80 m. ölçülerinde doğu-batı doğrultuda uzanan ikişer sıra halinde dörder sütunun
böldüğü mihraba dik beş sahından oluşmaktadır. Harimin güneyindeki ilk dört sütun ahşap,
kuzeyindeki dört taşıyıcı beton olarak yapılmış
olup üzerlerine kuzey-güney doğrultuda uzanan ahşap kirişler atılmıştır.
Harimin kuzey ve doğu cepheleri sağır bırakılmıştır. Harim güney cephe üzerine açılan yanlara
doğru şevli dört adet dikdörtgen pencere ve batı
cephe üzerine açılan biri yanlara doğru şevli diğeri dikdörtgen iki pencere olmak üzere toplam altı
pencere tarafından aydınlatılmaktadır.
Caminin güney cephesinin tam ortasında
yer alan mihrap ve batısında yer alan minber
orijinal değildir.
Kadınlar mahfili harimin kuzeyinde bulunmaktadır. Mahfil doğu-batı doğrultuda olup
dört beton ayak tarafından taşınmaktadır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
ögesi yoktur.
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Malzeme ve teknik : Cami tamamen moloz
taştan inşa edilmiştir. Caminin ahşap kirişlemeli
üst örtüsü dışarıdan kırma çatıyla örtülmüştür.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Yapı üzerinde herhangi bir
kitabe bulunmamaktadır. Fakat 567 Numaralı
Hurufat Defterinin Kaza-i Develi bölümünün
32. sayfasında yer alan 1801 tarihli belgeden
caminin XVIII. yy sonları ile XIX. yy başlarında Usta Halil tarafından mescit olarak yaptırıldığını ve 1801 tarihinde de Ömer, Koca Ağa ve
Yusuf adlı şahıslar tarafından camiye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve Vakıfdaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleri Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002 , Develi, Develi, 2003.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.48-50.

Yedek Cami, genel görünüş.

Yedek Cami, iç mekan.
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Yedek Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : METERİS 			
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart- 2007
Yeri : Develi merkez İbrahim Ağa Mahallesi Ulu Cami sokak’ta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : H.1260/M. 1844 tarihinde inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami, girişinde yer alan üç bölümlü son cemaat mahalli ile
onun güneyinde bulunan mihraba dik üç sahınlı harim kısmından oluşmaktadır. Son cemaat mahallinin üzeri ahşap hatıllarla örtülü iken
harim kısmının üzeri kuzey-güney doğrultuda
atılan beşik tonozlarla örtülmüştür.
Cami 1977 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esaslı bir şekilde onarıma tabi
tutulmuştur.
Caminin doğu cephesi kaba yonu taştan yapılmış olup cephenin ortasına dikdörtgen bir
pencere açılmıştır. Caminin güney cephesi üç
adet dikdörtgen pencere, batı cephesi de tamamen kesme taştan yapılmış olup iki adet dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir.
Caminin köşk minaresi son cemaat mahalli
ile harim kısmının birleştiği batı cephe üzerinde yer almaktadır. Köşk minare kare bir kaide
üzerinde yükselmektedir. Külah kısmını taşıyan dört adet kare, yekpare ayağın başlık kısımları profilli silmelerle hareketlendirilmiştir.
Ayaklar birbirlerine sembolik Bursa kemerleri
ile bağlanmıştır. Külah kısmı, üzerinde ay yıldız bulunan bir alem ile sonlanmaktadır.
Son cemaat mahallinin doğu cephesi yola
göre konumlandırıldığından batıya doğru kırılmaktadır. Son cemaat mahalli üç bölümden oluşmaktadır. Ortadaki bölümün kemeri
yanlardaki kemerlerden daha geniş ve yüksek
tutulmuştur. Yuvarlak kemerler ikisi serbest,
ikisi köşelere gömülü dört sütun tarafından taşınmaktadır. Orijinalde açık olan son cemaat
mahalli kemer gözleri günümüzde demir çerçeve ile kapatılmıştır. Bu çerçevenin ortasında
yer alan demir kapıdan son cemaat mahalline
girilmektedir. Mahallin üzeri kuzey-güney
doğrultuda atılan ahşap hatıllarla kapatılmış-

(Sultan Topçu’dan)

tır. Mahallin doğu bölümü kapatılarak depo
haline getirilmiştir. Doğu beden duvarını 0.40
m. yükseklikte 0.60 m. genişlikte bir seki dolanmaktadır. Mahallin batısında yer alan kare
kaide içerisinden, 25 basamakla köşk minareye çıkılmaktadır. Son cemaat mahallinin güney
cephesi üzerine iki dikdörtgen pencere açılarak
harimle irtibatlandırılmıştır.
Mahallin güney cephesinin ortasında bulunan yuvarlak kemerli kapıdan harim kısmına
girilmektedir. Kapı kemerinin kilit taşı üzerinde mavi boyayla boyanmış bir kabara bulunmaktadır.
Harim, 11.10x9.90 m. ölçülerinde olup mihraba dik üç sahından oluşmaktadır. Sahınların
üzeri kuzey-güney doğrultuda atılan beşik tonozlarla örtülmüştür. Tonoz karınlarından dışa
taşıntı yapan yuvarlak kemerler yığma kare
ayakların kemer boşlukları üzerine atılmışlardır. Üst örtüyü oluşturan beşik tonozlar, dördü
serbest sekizi duvara gömülü olmak üzere topKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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lam on iki ayak tarafından taşınmaktadır.
Harim güney cephede üç adet mazgal pencere, kuzey cephede iki adet dikdörtgen pencere,
doğu cephede bir adet yuvarlak kemerli pencere ve batı cephede iki adet yuvarlak kemerli
pencere olmak üzere toplam sekiz pencere tarafından aydınlatılmaktadır.
Harimin beden duvarları ve taşıyıcı ayaklar
yerden 0.80 m. yüksekliğe kadar lambrilerle
kaplanmıştır.
Mihrap güney cephenin tam ortasında bulunmaktadır. Beyaz fayansla kaplanmış olan
mihrap orijinal değildir. Caminin içerisinde
minber ve kadınlar mahfili bulunmamaktadır.
Süslemesi : Cami içerisinde hiçbir bezeyici
öğe bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Camide inşa malzemesi olarak doğu cephede kaba yonu taş, batı
cephe ve son cemaat mahallinde düzgün kesme
taş kullanılmıştır.

Meteris Cami, giriş cephesi.
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Kitabesi : Cami üzerinde inşa ve onarım kitabeleri bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Caminin inşa ve onarım
kitabeleri bulunmamakla birlikte Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan H. 1261/M.
1845 tarihli vakfiyesinden caminin H.1260/M.
1844 tarihinde El-Hac Mehmet bin Yunus ve
Hasan bin İsmail tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca vakfiyede camiye İlibe Pınarı mevkiinde bulunan bir kıt’a arsanın vakfedildiği belirtilmektedir.
Kaynakça :
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve Vakıfdaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleri Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002 , Develi, 2003, s. 644.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet Tasnifi Evkaf, C.I, Sıra No: 3443.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.50-52.

Meteris Cami, doğu cephe.

Meteris Cami, iç mekan.
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Meteris Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : TİREM CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi Merkez (Everek) Cami-i Cedit
Mahallesi Tirem Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :
Tarihi : Kitabesine göre 1894 tarihinde inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultuda mihraba dik uzanan ikişer
sıra halinde yerleştirilmiş dört beton kolon tarafından üç sahına bölünmüştür.
Caminin kuzey cephesi ve doğu cephesinin
kuzey bölümlerine yandaki evlere bitişik olmalarından dolayı pencere açılmamıştır. Doğu ve
batı cephelerin güney uçları dikdörtgen birer
adet pencere ile hareketlendirilmiştir. Pencereler duvar yüzeyinden dışa taşırılan ve içe doğru
kırılan pervazlarla çerçevelenmekte ve çerçevelerin üzeri kırmızı boyayla boyanmıştır. Güney
cephenin köşeleri pahlandırılmıştır. Güney cephe üzerinde de tıpkı doğu ve batı cephede yer
alan pencerelerdeki gibi düzenlemeye sahip iki
adet dikdörtgen pencere açılmıştır. Bu pencerelerin üstlerinde ortalarına gelecek şekilde yapının inşa tarihini veren kitabe yer almaktadır.
Kitabe üzerinde H. 1312 ve Arapça “Maşallah”
yazılıdır. Caminin beden duvarlarını pencere
altı seviyesinden itibaren 0.15 m. genişliğinde
bir silme dolanmaktadır.
Köşk minare batı ve güney cephenin birleştiği noktada yer almakta olup minareye harimin
kuzeybatı köşesinde yer alan 15 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Köşk minare dört yekpare ayak üzerinde yükselmektedir. Bu ayakların
başlıkları basit silmelerle hareketlendirilmiş ve
basık sivri kemerlerle birbirine bağlanmışlardır.
Kemerlerin üzerine aşağıdan yukarıya doğru daralan piramit şeklinde yerleştirilmiş dört köşeli
külah konulmuştur. Külahın üzeri dilimlendirilmiş olup tepesine alem yerleştirilmiştir.
Caminin batı cephesinin önüne, yakın bir
tarihte asimetrik planlı bir ön mekân eklenmiştir. Bu mekâna giriş batı cephenin ortasında yer
alan düz lentolu bir kapıdan sağlanmaktadır.
Yamuk planlı bu ön mekânın üzeri düz beton

(Sultan Topçu’dan)

damla örtülmüştür. Bu ön mekânın batı cephesi
üzerine farklı ölçülerde biri dikdörtgen diğeri
kare iki pencere açılmıştır.
Ön mekânın batı cephesinin alt kısmına abdest muslukları yerleştirilmiştir. Güney cephesi
üzerinde yer alan düz lentolu bir kapıdan depo
olarak kullanılan mekâna girilmektedir. Ön
mekânın doğu cephesinin kuzeyinde kadınlar
mahfiline çıkılan merdivenler bulunmaktadır.
Doğu cephenin tam ortasında yer alan düz lentolu kapı ile harim kısmına girilmektedir.
Harim iki sıra halinde yerleştirilen üzerleri
yivli dört beton kolon tarafından mihraba dik
üç sahına bölünmüştür. Üst örtü ahşap kirişlemeli tavan olup günümüzde alttan kontrplak
levhaları ile kaplanmıştır. Üst örtüyü taşıyan
beton kolonların başlıkları ahşap çerçeve içerisine alınmış ve çerçevenin üzeri zikzak motifleri ile bezenmiştir. Başlıkların alt kısımları
sembolik konsollarla tezyin edilmiştir.
Harim, batı ve doğu cephelerinin güney
uçlarına açılan birer adet ve güney cephesine
açılan iki adet dikdörtgen pencereyle aydınlatılmaktadır.
Mihrap orijinal olup üzeri yeşil ve sarı renkli yağlı boyalarla boyanmıştır. Mihrap nişi üç
taraftan duvar yüzeyinden taşıntı yapan plasterlerle çerçeve içerisine alınmıştır. Plasterlerin
pabuçluk şeklinde yapılan alt kısımlarının yüKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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zeyi boş bırakılmıştır.
Plasterlerin pabuçlukları yatay bir silme ile
gövdeden soyutlanmış olup gövdenin üzeri beş
adet silme ile yivlendirilmiştir. Plasterlerin üst
kısımları beş yatay profille kademelendirilerek bir sütün başlığı tarzında tasarlanmışlardır.
Başlıkların en alt silmesinin üzeri yarım daire
şeklinde yapılan geometrik bezemelerle bezenmiştir. Bu plasterlerin üzerine yatay bir beton
pano yerleştirilmiştir. Yatay pano üç bölüme
bölünmüş ve bu bölümler üzerinde bulunan
ayet ve Arapça yazıların üzeri boyayla kapatılmıştır. Panonun altında yer alan silme kuşağının üzeri yarım daire şeklindeki geometrik bezemelerle tezyin edilmiştir. Mihrap nişinin üst
kısmı 0.5 m. genişliğindeki atnalı şeklinde bir
profilli çerçeve içerisine alınmıştır.
Aynı çerçeve yanlarda da bir kademe yaparak aşağıya doğru 0.50 m. devam etmektedir.
Profilin üzeri batı tarafta küçük baklava dilimleri ile doğu tarafta ise yarım daire şeklinde yapılan oyma bezemelerle süslenmiştir.
Minber ahşaptan yapılmış olup orijinal değildir. Vaaz kürsüsü doğu cephenin güneyinde
yer almaktadır. Kürsünün üzeri ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Kadınlar mahfili kuzey cephenin üst tarafını
tamamen kaplamaktadır. Mahfilin girişi batıdaki
ön mekânın doğu cephesinin kuzeyinde yer alan
merdivenlerle sağlanmaktadır. Kadınlar mahfili
doğu batı doğrultuda dikdörtgen bir mekândan
oluşmaktadır. Mahfilin üzeri ahşap kirişlemeli
tavan ile örtülmüş olup günümüzde ahşap kirişlerin üzeri kontrplaklarla kapatılmıştır. Mahfilin
batı cephesi üzerine açılan dikdörtgen bir pencere ile mahfil aydınlatılmaktadır. Mahfilin güney
bölümü plastik çerçeve ile kapatılmıştır.
Süslemesi : Caminin mihrabında yer alan
geometrik bezemeler ile üst örtüyü taşıyan yivli beton kolonların başlık kısımlarındaki zikzak
motifleri ve bunların altında yer alan sembolik
konsollardan başka yapı içerisinde herhangi bir
bezemeye rastlanmamıştır.
Malzeme ve teknik : Caminin cepheleri tamamen kesme taştan inşa edilmiş olup üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.Caminin beton ayaklarla taşınan ahşap üst örtüsü dışarıdan
kırma çatıyla kapatılmıştır.
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Kitabesi : Cami, güney cephesinin tam ortasında yer alan kitabeye göre 1894 tarihinde
inşa edilmiştir.
Tarihlendirme : Cami, güney cephesinin
tam ortasında yer alan kitabeye göre 1894 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin Vakıflar Genel
Müdürlüğü arşivinde bulunan 24 Ekim 1894
tarihli vakfiyesinden banisinin Hacı Hasan
Efendi İbn-i El-Hac Ali Ağa olduğu öğrenilmektedir.
Caminin banisi Hacı Hasan Efendi İbn-i ElHac Ali Ağa’ya ait vakfiyeye 42 nolu Develi Şer’iyye Sicilinin 19 Ekim 1895 tarihli 131
nolu belgesinde rastlanılmaktadır. Bu vakfiyede
Hacı Hasan Efendi İbn-İ El-Hac Ali Ağa’nın
yaptırmış olduğu bu caminin minberine ve caminin imam ve müezzinine vakf ettiği parayı
ve vakfın ilerideki yöneticilerinin kimler olacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Aynı sicilin
24 Ekim 1895 tarihli ve 132 nolu belgesinde
Tirem Mahallesi sakinlerinin, Tirem Mahallesi
ve civardaki mahallelerde cuma namazı kılınan
bir caminin olmaması ve mahalledeki yaşlıların
Cuma namazı kılmak için uzak olan camilere gitmekte meşakkat çektikleri ve bu nedenle
mahallede Hacı Hasan Efendi İbn-İ El-Hac Ali
Ağa’nın yaptırmış olduğu mescidi şerife minber
konulması ve mescidin camiye dönüştürülmesi
ile ilgili başvuruları ve oluşturulan vakfiye yer
almaktadır. Bu belge bize caminin H. 1312/M.
1894 tarihinde ilk olarak Hacı Hasan Efendi
İbn-İ El-Hac Ali Ağa tarafından mescit olarak
yapıldığını fakat mahalle sakinlerinin oluşturduğu bir vakıfla mescidin 24 Ekim 1895 tarihinde
camiye dönüştürüldüğünü göstermektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 603 numaralı defter 106. Sayfa 185. Sırada yer alan
24 Ekim 1895 tarihli Hacı Hasan Efendi İbn-İ
El-Hac Ali Ağaya ait vakfiyeden de mescidin
camiye çevrildikten sonra, Hacı Hasan Efendi
İbn-İ El-Hac Ali Ağa’nın camiye yeni akarlarda bulunduğu tespit edilmektedir.Ayrıca mescit
camiye dönüştürüldükten sonra mahalle sakinleri tarafından vakfa büyük yardımlarda bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak Tirem Camisi 1894 tarihinde
Hacı Hasan Efendi İbn-i El-Hac Ali Ağa tarafından mescit olarak yaptırılmış ve bundan bir

sene sonra mahalle sakinlerinin isteği üzerine
camiye dönüştürülmüştür.

Sultan Topçu, Develi’deki Türk Eserleri,
Kayseri 2007, s.62-65.

Kaynakça:
SÜME, Mehmet, 42 Numaralı Develi
Şer’iye Sicili H. 1312-1313 (M.1894-1895),(
Erciyes Üniveresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,
1993.

Tirem Cami genel görünüşü.
Tirem Cami, köşk minare.

Tirem Cami, iç mekan.

Tirem Cami, mihrap.
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ESERİN ADI : DEDEMAN (ÇAY)
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart- 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Yukarı Fenese Çay Mahallesi Tuğra Sokak’ta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : H.1313/M.1895 tarihinde yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultuda mihraba dik üç sahından
oluşmaktadır.
Caminin kuzey cephesi sağır bırakılmış,doğu
ve batı cephenin güney ucuna dikdörtgen birer
mazgal pencere açılmıştır. Caminin güney cephesi iki adet dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir.
Caminin köşk minaresi güney ve batı cephenin birleştiği köşede yer almaktadır. Minareye harimin batı duvarının kuzeyine açılan
bir kapıdan geçilerek yirmi dört basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır. Köşk minare dört
sütun üzerine oturan bir külahtan oluşmaktadır.
Minarenin sütun başlıkları profilli silmelerle
hareketlendirilmiş olup, üç kademeli dekoratif
kemerlerle birbirlerine bağlanmışlardır. Külah
kısmı iki parçadan oluşmaktadır. Alttaki tabla kısmı minarenin üzerini örtmektedir. Tabla
kısmının üzerinde yer alan tepelik ise piramit
şeklinde yükselmektedir.
Harime, batı duvarının kuzeyine açılan düz
lentolu bir kapıdan girilmektedir. Kapı önünde
yer alan üzeri beton damla örtülü dikdörtgen
mekân orijinal olmayıp sonradan eklenmiştir.
Harim, 9.90x8.80 m. ölçülerinde kareye yakın
dikdörtgen bir plana sahip olup ahşap sütunlarla mihraba dik üç sahına bölünmüştür . Harimin üst örtüsü ahşap olup, iki sıra ikişer adet
olmak üzere toplam dört adet serbest ahşap direk tarafından taşınmaktadır. Bu direklerden,
harimin kuzeyinde yer alan ikisinin ahşap kirişlerinin oturduğu yastıklarda geometrik süslemeler yer almaktadır. Kuzeybatıdaki sütunun
yastık kısmı üzerinde oyma tekniğinde yapılmış hilal motifi ile altı köşeli yıldız bulunmaktadır. Kuzeydoğudaki sütunun yastık kısmında
940
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(Sultan Topçu’dan)

yine oyma tekniğinde, birbirine geçmeli dişler
şeklinde yapılmış geometrik süslemeler ile daire içerisine yerleştirilmiş altı kollu yıldız motifi
yer almaktadır. Güney yöndeki ahşap direklerin
yastıklarının üzerleri boş bırakılmıştır.
Harim, batı ve doğu cephesine birer ve güney cephesine açılan iki yırtmaç pencere ile aydınlatılmaktadır.
Mihrap güney cephenin tam ortasında yer almaktadır. Mihrap nişi üç yönden iki bordür ile
çevrelenmiştir. Dıştaki bordürün üzeri turkuvaz
mavisi, içteki bordür ve mihrabın köşelik kısmı
ise sarı renk yağlı boyayla boyanmıştır. Mihrap
nişinin sivri kemerinin üzeri turkuvaz mavisi
yağlı boya ile nişin içerisi de beyaz boya ile
boyanmıştır.
Minber taş malzemeden yapılmış olup orijinal değildir. Kadınlar mahfili harimin kuzey
duvarına bitişik olup, mahfile sekiz basamaklı
bir merdivenle çıkılmaktadır. Tamamen ahşaptan yapılmış olan mahfil batı cephenin kuzey
köşesine açılan dikdörtgen bir pencere ile aydınlatılmaktadır.
Süslemesi : Caminin ahşap tavanının kuzey
bölümündeki süsleme dikkat çekicidir.
Malzeme ve teknik : Caminin doğu cephesinde tamamen kesme taş, diğer cephelerde

kaba yonu ve kesme taş birlikte kullanılmıştır.
Caminin ahşap kirişlemeli tavanının üzeri dışarıdan kırma çatıyla kapatılmıştır.
Kitabesi : Caminin batı cephesinde dört satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Cami doğu cephesi üzerinde bulunan kitabeye göre Hacı Hüseyin Şahabeddin tarafından H.1313/M.1895 tarihinde
yaptırılmıştır. Caminin batı cephesinde dört satırlık inşa kitabesinin
Okunuşu:
Hacı Hüseyin Şahabeddin Yaptırdı Buruca
Behin
Bir Böyle Camii Kim Yeni Mahbut Cenneti
Kezin

Mahir Dahi Tebrik Eder Banisine Hallet
Berin Tarihidir Bir Zamm İle Vallahu HayrelNazırın 1315
Dedeman (Çay) Camisi hakkında H. 13121313 / M. 1894-1895 tarihli 42 numaralı Develi
Şer’iyye Sicilinde yer alan 20 Mayıs 1894 tarihli 60 nolu belgeden caminin kitabesinde inşa
tarihi olarak geçen H. 1315/M. 1897 tarihinin
yanlış olduğu, ebcedle düşülen tarihin ise doğru olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi Evkaf, C.I, Sıra No: 3443.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.52-55.

Çay Cami, genel görünüş.
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Çay Cami,köşk minare.

Çay Cami, genel görünüş.
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Çay Cami, kitabe.

Çay Cami, iç mekan.
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Çay Cami, iç mekan.

Çay Cami, tavan süslemesi.
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ESERİN ADI : KAYAALTI 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Yukarı Fenese Mahallesi Tuğra sokak’ta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Cami günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : , XIX.yy son çeyreğine tarihlendirilmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami, kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir plana sahip
olup mihraba dik üç sahından oluşmaktadır.
Caminin doğu cephesinin güney bölümü ve üst
örtünün bazı kısımları yıkılmıştır.
Caminin ahşap kirişlemeli tavanı dışarıdan toprak damla örtülmüştür. Caminin doğu
ve kuzey cepheleri sağır bırakılmıştır. Doğu
cephenin güney kısmı günümüzde yıkılmıştır.
Kuzey cephe batıya doğru bitişiğinde bulunan
yoldan dolayı içeri girmektedir. Güney cephe,
üzerine açılan iki dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir. Batı cephe, kuzey köşesinde
yer alan caminin içine girişi sağlayan düz lentolu kapı, kapı üzerinde yer alan kare pencere
ve cephenin tam ortasında bulunan dikdörtgen
bir pencereyle dışa açılmaktadır.
Caminin batı cephesine bitişik olarak yapılan köşk minaresine on beş basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır. Köşk minarenin dört
kare ayağı sağlam olarak günümüze ulaşmıştır.
Bu kare ayakların üzeri basit silmelerle hareketlendirilmiş olup ayaklar üzerindeki külah
bölümü tamamen yıkılmıştır.
Caminin batı cephesinin kuzeyinde bulunan
düz lentolu giriş kapısından asimetrik bir plana sahip ön mekâna girilmektedir. Ön mekânın
üzeri kuzey-güney doğrultuda atılan ahşap hatıllarla kapatılmıştır. Günümüzde üst örtünün
bazı bölümleri yıkılmıştır. Girişteki bu küçük
ön mekânın güneydoğu köşesinde yer alan düz
lentolu kapı ile güneydeki dikdörtgen mekâna
girilmektedir. Mekânın üzeri ahşap kirişlemeli
tavanla örtülmüş olup, doğu ve güney cepheleri
sağır bırakılmıştır. Bu mekân batı cephenin kuzey köşesine açılan dikdörtgen bir pencereyle
aydınlatılmaktadır. Mekânın fonksiyonu hak-

(Sultan Topçu’dan)

kında hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır.
Ön mekânın doğusunda yer alan kapıdan harime girilmektedir.
Harim, 08.60 x 07.00 m. ölçülerinde kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir plana sahiptir.
Harim iki sıra halinde yerleştirilen toplam dört
ahşap direk tarafından mihraba dik üç sahına
bölünmüştür. Harimin üzeri, kuzey-güney doğrultuda atılan ahşap kirişlerin üzerine doğu-batı
yönde atılan ahşap hatıllarla örtülmüştür. Ahşap kirişlerin oturduğu direk yastıkları üzerinde
oyma tekniğiyle yapılmış geometrik bezemeler
yer almaktadır. Bunlardan güneyde yer alan iki
direğin yastıkları üzerinde iki yatay şerit halinde diş motiflerinden oluşan oyma süslemeler
bulunmakta ve bu şeritler yine oyma tekniğinde yapılan çapraz iki yivle birbirine bağlanmışlardır.
Harimin kuzey, doğu ve batı cepheleri sağır
bırakılmıştır. Batı cephenin güney kısmı yıkılmıştır. Harim güney cephesi üzerine açılan ve
yanlara doğru genişleyen iki dikdörtgen penceKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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re ile aydınlatılmaktadır.
Bununla beraber güney cephede mihrap nişinin üzerinde aynı tarzda yapılmış kalem işi
bezeme kalıntılarına rastlanmaktadır. Bu kalıntılar cephelerin tamamen kalem işi bezemelerle tezyin edildiğini göstermektedir. Harimin
cepheleri zeminden 1.18 m. yüksekliğe kadar
ahşap ile kaplanmıştır. Mihrap güney cephenin
tam ortasında yer almaktadır. Mihrap nişi 1.50
m. yüksekliğe kadar ahşap levhalarla kaplanmıştır. Caminin minberi ahşaptan yapılmış olup
herhangi bir sanatsal değer taşımamaktadır.
Kadınlar Mahfili harimin kuzeyinde yer
almaktadır. Tamamen ahşaptan yapılmış olan
mahfile, kuzeybatı köşesinde yer alan sekiz basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Mahfilin
güney bölümü 0.40 m. yükseklikte ahşap korkulukla çevrilmiştir.
Süslemesi : Doğu cephe üst kısmında beyaz
zemin üzerine lacivert boyalı kalemle yapılmış
kıvrımdal şeklinde uzanan bitkisel bezeme kalıntılarına rastlanmaktadır. Batı cephenin güney
ucunda bir madalyon içerisine turkuvaz renkli
zemin üzerine Arapça “Ebubekir” yazısı bulunmakta ve pano içerisinde boş kalan kısımlar
kıvrımdallar şeklinde uzanan bitkisel kalem işi
bezemelerle tezyin edilmiştir. Ayrıca cephenin
bazı bölümlerinde lacivert kalemle işlenmiş çiçek ve kıvrımdal motifi kalıntıları bulunmaktadır.
Malzeme ve teknik : İnşa malzemesi olarak cephelerde kaba yonu taşı, üst örtüde ahşap
kullanılmıştır.
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Caminin üzeri ahşap tavan üzerine atılan
toprak damla örtülüdür.
Kitabesi : Cami üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Caminin üzerinde banisini ve inşa tarihini veren herhangi bir kitabe
bulunmamaktadır.
Caminin yaklaşık 200 m. güneybatısında
bulunan Dedeman Çay Camisi’yle (XIX. yy
son çeyreği) plan, malzeme, süsleme, üst örtü
ve taşıyıcı ahşap direkler bakımından büyük
bir benzerlik göstermektedir. Her iki camide
ikişerli sıra halinde dört ahşap direk tarafından
mihraba dik üç sahına bölünmüştür. Her iki
yapıda da ahşap üst örtüyü taşıyan direklerin
yastık başlarında yer alan geometrik süslemeler
aynı karakterde işlenmişlerdir.
Yukarıda bahsettiğimiz mimari benzerliklerden dolayı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Kayaaltı Camisi’ni, Dedeman Çay
Camisi’yle (XIX.yy son çeyreği) olan mimari
ve tezyini benzerliklerine dayanarak, XIX.yy
son çeyreğine tarihlendirmek mümkündür.
Kaynakça :
SÜME, Mehmet, 42 Numaralı Develi
Şer’iye Sicili H. 1312-1313 (M.1894-1895),(
Erciyes Üniveresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,
1993.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.55-58.

Kayaaltı Cami, genel görünüş.

Kayaaltı Cami, iç mekan.
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Kayaaltı Cami, mihrap.

Kayaaltı Cami, ahşap üst örtü.
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ESERİN ADI : NALBANT (Aşağı
		 Fenese) CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Fenese Aşağı
Mahalle’de bulunmaktadır
Bugünkü durumu :
Tarihi : XIX.yy’ın son çeyreğinde inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultuda iki sıra halinde dört beton
kolonun böldüğü mihraba dik üç sahından
oluşmaktadır.
Caminin doğu cephesi, cephe yüzeyinden
taşıntı yapan kesme taşların değişik şekillerde
yerleştirilmesiyle oluşturulan dikdörtgen formlu üç pencere ile boşaltılmıştır. Doğu cephe güney köşede pahlanarak güney cephe ile birleşmektedir. Pahlanmış kısmın üzeri, taşların birbirleri üzerine bindirilmesiyle üç sıra mukarnası andırır şekilde düzenlenmiştir. Güney cephe,
doğu cephede yer alan pencerelerle aynı forma
sahip olan iki adet dikdörtgen pencereyle dışa
açılmaktadır. Caminin batı cephesi, bitişiğinde
yer alan evden dolayı sağır bırakılmıştır.
Kuzey cephenin doğu köşesinde bulunan
tek şerefeli taş minare orijinal olmayıp camiye
sonradan eklenmiştir.
Son cemaat mahalline doğu cephenin kuzey
ucuna açılan düz lentolu bir kapıdan girilmektedir. Bu kısım camiye son zamanlarda yapılan
onarımlarda eklenmiştir.
Giriş bölümü iki katlı olup, üst kat kadınlar
mahfili olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısının
bulunduğu katın üzeri düz beton damdır. Bu
bölümün kuzeyine abdest muslukları yerleştirilmiştir. Mahallin güney cephesinin doğu tarafında minare bulunmakta olup, batı tarafında
ise iki depo hücresi yer almaktadır. Ayrıca mahallin güney cephesinin batı köşesinde kadınlar
mahfiline çıkılan merdiven bulunmaktadır. Mahallin üst katı kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır.
Son cemaat mahallinin, güney cephesinin
ortasında yer alan harime giriş kapısının orijinalde batısında ve doğusunda birer pencere bulunmaktaydı. Kapının her iki yanına simetrik

(Sultan Topçu’dan)

olarak açılan dikdörtgen pencerelerden doğudaki, minarenin eklenmesinden dolayı batıdaki
de yapılan iki depo hücresinden dolayı kapatılarak iptal edilmiştir. Harimin Bursa kemerini
andırır şekilde yapılmış giriş kapısının üzerinde iki satırlık inşa kitabesi yer almaktadır.
Harim, 13.90x9.20 m. ölçülerinde kuzeygüney doğrultuda uzanan, ikişer sıra halinde
dört kolon tarafından mihraba dik üç sahına
bölünmüş olup üzeri düz beton damla örtülmüştür. Harim, doğu cephesi üzerinde üç adet,
güney cephesi üzerinde de mihrabın iki yanına
simetrik olarak yerleştirilen birer adet yuvarlak
kemerli pencere ile aydınlatılmaktadır.
Çini mihrap, ahşap minber ve vaaz kürsüKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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sü orijinal değildir. Kadınlar mahfili harimin
kuzey cephesi ve son cemaat mahallinin üzerini kuşatmaktadır. Kadınlar mahfiline yapıya
sonradan eklenen iki katlı mekânın, alt katının
güney cephesinin batı köşesinde yer alan merdivenle çıkılmaktadır. Bu bölümün üzeri düz
beton dam olup, mahfil doğu-batı yönünde atılan kemerlerle iki bölüme ayrılmıştır. Mahfil
doğu cephesi üzerinde bulunan iki dikdörtgen
pencere ile aydınlatılmaktadır.
Süslemesi : Yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarları tamamen kesme taştan inşa edilmiş olup üst
örtüde beton malzeme kullanılmıştır. Caminin
düz beton dam olan üst örtüsü dışarıdan kırma
çatıyla kapatılmıştır.
Kitabesi : Harim giriş kapısının üzerinde iki
satırlık kitabe yeralmaktadır.
Tarihlendirme : Cami, üzerinde yer alan
kitabeye göre Hüseyin adlı bir şahıs tarafından
inşa ettirilmiştir. Şer’iyye Sicillerinden bu şahsın Hacı Hüseyin Efendi olduğu tespit edilmektedir.
Harimin Bursa kemerini andırır şekilde yapılmış giriş kapısının üzerinde iki satırlık inşa
kitabesi Okunuşu:
..........bir gün (bir kel) Oğlu Hüseyin Oldu
Muaffak Camii......
...........anla muhtacın Tarihi kitabe Ebced
Hesabı.....................
Caminin harime giriş kapısı üzerinde yer
alan kitabede ebced hesabıyla düşülen tarih
kısmı okunamamaktadır. Caminin ciddi bir
onarıma tabi tutulması ve orijinalliğinden oldukça uzaklaşmış olması benzer camilerle
karşılaştırma imkânına da izin vermemektedir.
Ancak, H.
1312-1313/M. 1894-1895 tarihli 42 numaralı Develi Şer’iyye Sicilinde yer alan 20 Mayıs
1894 tarihli 60 nolu belgede199 geçen bilgiden
ve kitabedeki “bir gün (bir kel) Oğlu Hüseyin”
isminden yola çıkarak, belgede geçen Hüseyin

Efendi Mahallesinde yer alan mescidin bu mescit olduğunu söylememiz mümkündür. Bu belge bize aynı zamanda mescidin mahalleye de
ismini verdiğini göstermektedir.
Bu vakfiyeyi göz önünde bulundurarak caminin XIX.yy’ın son çeyreğinde inşa edilmiş
ahşap kirişlemeli tavanlı bir camisi olması ihtimal dahilindedir.
Kaynakça:
SÜME, Mehmet, 42 Numaralı Develi
Şer’iye Sicili H. 1312-1313 (M.1894-1895),(
Erciyes Üniveresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,
1993.
Sultan Topçu, Develi’deki Türk Eserleri,
Kayseri 2007, s.58-60.

Nalbant Cami, genel görünüş.
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Nalbant Cami, kitabe.

Nalbant Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : REŞADİYE 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Reşadiye
Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : Kitabesine göre 1911 yılında inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Banisi ve mimari bilinmemektedir. Cami kuzey-güney doğrultuda uzanan dikdörtgen bir plana sahip olup,
mihraba dik üç sahından oluşmaktadır. Caminin batı ve doğu cepheleri iki adet dikdörtgen
büyük pencere ve her iki cephenin kuzeyinde
üst tarafa yerleştirilmiş küçük kare birer adet
pencereyle boşaltılmıştır. Güney cephe, açılan
iki adet dikdörtgen pencere ile hareketlendirilmiştir.
Caminin tek şerefeli minaresi kuzeybatı köşede olup orijinal değildir. Caminin kuzey cephesi üzerinde yer alan kitabede “Besmele” ile
H.1329 tarihleri yazılıdır.
Caminin son cemaat mahalline kuzey cephenin ortasına açılan düz lentolu kapıdan girilmektedir. Cami, kuzey giriş cephesi üzerinde kitabe yer almaktadır. Bu bölüm iki katlı
olarak yapıya sonradan eklenmiş olup, üst katı
kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Son
cemaat mahalli 7.10x3.10 m. ölçülerinde olup
üzeri düz beton damla örtülüdür. Son cemaat
mahalli doğu cephesi üzerinde açılan dikdörtgen bir pencere ile aydınlatılmaktadır. Mahallin batı cephesi üzerinde minareye geçilen kapı
bulunmaktadır.
Son cemaat mahallinin doğu cephesinin kuzeyinde yer alan merdivenle kadınlar mahfiline
çıkılmaktadır.
Harime son cemaat mahallinin güney cephesinin ortasında yer alan düz lentolu kapıdan
girilmektedir. Harim, 14.30x08.40 m. ölçülerinde olup kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen
bir plana sahiptir. Harim ikişer sıra halinde atılmış dört sütun tarafından mihraba dik üç sahına bölünmüştür. Harimin üst örtüsü düz beton
damdır. Üst örtü kuzey-güney yönde atılan sivri
kemerlerin oturduğu sütunlar tarafından taşın952
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(Sultan Topçu’dan)

maktadır. Kuzeyde yer alan iki sütun, kadınlar
mahfilini de taşıdıklarından dolayı beton kirişler tarafından desteklenmektedir. Kuzeydeki
sütunların üzeri sütun başlıklarına kadar ahşap
lambrilerle kaplanmıştır. Güneyde yer alan sütunların yüzeyleri de zeminden 0.90 m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kapatılmıştır.
Harim batı, doğu ve güney cepheleri üzerine
açılan yuvarlak kemerli ikişer pencere ve doğu
cephenin kuzeyinde üst tarafa açılan dikdörtgen bir adet pencereyle aydınlatılmaktadır.
Mihrap, güney cephenin tam ortasında yer
almaktadır. Mihrap orijinal olup mihrap nişinin
büyük bir bölümü ahşap lambrilerle kapatılmıştır. Mihrap nişinin doğu ve batısında birer

sütünce yer almaktadır. Sütüncelerin üzerleri
ahşap lambrilerle kapatılmış olup başlık kısımları dışarı bırakılmıştır. Tabla kısmı kenarlardan
içbükey olarak kavislendirilen sütun başlığı,
köşelerde volütlenmiş yaprak biçimli bitkisel
motiflerle hareketlendirilmiştir.
Mihrap nişinin basık kemerinin üzeri profilli silmelerle bezenmiştir. Mihrap alınlığı üçgen
bir tarzda yapılmış, üçgenin etrafı profilli silmelerle tezyin edilmiştir.
Üçgen pano ile mihrap nişi kemerinin arasında kalan yüzey üzerine Arapça “Ya Hafız”
yazılmıştır. Mihrabın üçgen alınlığının hemen
üzerine beden duvarlarından taşıntı yapan dikdörtgen bir pano yerleştirilmiştir. Bu pano üç
bölüme bölünmüş olup ortadaki pano yanlardaki panolardan daha geniş tutularak üzerine
bakara süresinin 18. ayeti yazılmıştır.
Batıdaki bölüm üzerinde Arapça “Allah”,
doğudaki bölüm üzerinde Arapça “Muhammed” yazısı ile bunun altında H.1329 tarihi yazılıdır. Bu pano iki taş konsol tarafından taşınmaktadır. Konsolların yüzeyleri dikey eksende
dalga kıvrımı yapan bitkisel süslemeler ile üst
bölümde on iki yapraklı rozetle bezenmiştir.
Caminin ahşap minberi orijinal değildir. Ahşap vaaz kürsüsünün üzeri lambrilerle kaplanmıştır.
Kadınlar mahfili, harimin kuzey bölümü ile
son cemaat mahallinin üzerindeki alanları içerisine almaktadır. Mahfile son cemaat mahallinin doğu cephesinin kuzeyinde yer alan merdivenle çıkılmaktadır. Mahfilin üzeri düz beton
damla örtülmüş olup doğu ve batı cepheleri
üzerine açılan iki küçük dikdörtgen pencere ile

aydınlatılmaktadır.
Mahfilin harime bakan güney cephesi ahşap
çerçeve ile kapatılmıştır.
Süslemesi : Caminin mihrabında yer alan
konsollar üzerindeki bitkisel süslemeler ile
mihrabın köşe sütünce başlıklarında yer alan
bitkisel süslemeler hariç yapıda başka herhangi
bir bezeyici öğe bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Caminin üzeri içerden
düz beton dam, dışarıdan kırma çatıyla örtülüdür. Caminin beden duvarları tamamen kesme
taştan inşa edilmiş olup üst örtüde beton malzeme kullanılmıştır.Caminin düz beton dam olan
üst örtüsü dışarıdan kırma çatıyla kapatılmıştır
Kitabesi : Caminin kuzey cephesi ve mihrabın üzerinde kitabeler bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Cami kuzey cephesi ve
mihrabın üzerindeki kitabelere göre H. 1329/M.
1911 tarihinde inşa edilmiştir. Mihrap üzerindeki üçgen alınlık ve süslemelerde yukarıda
belirtilen dönem özelliklerini göstermektedir.
Kaynakça :
Ali Kılcı, “Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve Vakıfdaki Görevlilerin Ücretleri”,
Bütün Yönleri Develi I. Bilgi Şöleni 26-28
Ekim 2002 , Develi, Develi, 2003, s. 644.
SÜME, Mehmet, 42 Numaralı Develi
Şer’iye Sicili H. 1312-1313 (M.1894-1895),(
Erciyes Üniveresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri,
1993.
Sultan Topçu, Develi’deki Türk Eserleri,
Develi 2007, s.66-67.
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Reşadiye Cami, genel görünüş.

Reşadiye Cami, iç mekan.
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Reşadiye Cami, mihrap.
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Reşadiye Cami,kitabe.

Reşadiye Cami, mihraptan detay.
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ESERİN ADI : DEV ALİ 			
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Yukarı Develi’de Dev Ali
Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam olup inşa
amacına uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : XIII. yy son çeyreğine tarihlendirmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Türbe; cenazelik, mescit ve piramidal külah bölümlerinden
oluşmaktadır. Cenazelik bölümünün üzeri beşik tonoz, mescit kısmının üzeri ise çift cidarlı
olarak içerden kubbe dışarıdan piramidal bir
külahla örtülüdür.
Türbenin sekizgen gövdesi oldukça sade bir
şekilde inşa edilmiştir. Gövdenin güney, kuzey,
doğu ve batı duvarları üzerine birer adet mazgal pencere ve sekizgenin diğer cephelerinin alt
kısımları üzerine de, cenazelik kısmını aydınlatan dört adet mazgal pencere açılmıştır.
Türbenin mescit kısmına batı kenarına açılan, yerden 1.63 m. yükseklikteki düz lentolu
bir kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının üstünde yer alan mazgal pencerenin alt lentosu
üzerine bir rozet yerleştirilmiştir.
Kapıdan geçildikten sonra sekiz köşeli mescit kısmına girilir. Sekizgenin kenar uzunlukları
2.35-2.48 m. arasında değişmektedir. Sekizgen
duvarların üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye, köşelerde yer alan yuvarlak tromplarla geçilmektedir. Mescit, sekizgen gövdenin doğu,
batı, kuzey ve güneyine açılan dört mazgal pencere ile aydınlatılmaktadır. Mescit kısmının güney duvarında oldukça sade bir tarzda yapılmış
olan mihrap nişi yer almaktadır. Günümüzde
mescit kısmının duvarları, yerden 0.98 m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Cenazelik bölümüne türbenin kuzey cephesi üzerinde bulunan ve zeminden bir basamak
aşağıda olan dikdörtgen bir kapıdan girilmektedir. Cenazelik kısmı 3.77x4.38 m. ölçülerinde
olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. Duvarların
üzeri günümüzde sıvanmış, beşik tonozun kesme taş örgülü kaburgası sıvanmamıştır. Cenazelik kısmı batı ve doğu köşelerinin kuzey ve
güney uçlarına açılan eğik dört mazgal pence-

(Sultan Topçu’dan)

reyle aydınlatılmaktadır. Zemin taş döşemeli
olup zeminin ortasında ahşap bir sanduka yer
almaktadır.
Türbenin mescit kısmına girişi sağlayan kapının söveleri üzerinde yer alan sülüs hatla yazılmış yazı kuşağı ve külah satıhları üzerinde
bulunan yazılardan başka yapıda herhangi bir
bezemeye rastlanmamaktadır.
Süslemesi : Türbe cephesinde sadece külah
satıhlarının köşeleri üzerinde zıhlı bezemeler
bulunmaktadır
Malzeme ve teknik : Türbe sekizgen gövde üzerinde yükselen çift cidarlı sekiz satıhlı
piramidal bir külahla örtülmüş olup tamamen
kesme taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi : Mescit kapısının lentosunda ve
sövelerinde Selçuklu sülüsü ile Arapça olarak
yazılmış tek satırlık inşa kitabesi yer almaktadır. Fakat kitabe büyük oranda tahrip olmuş ve
tam olarak okunamamaktadır.
Okunabilen kısımlar şunlardır:
Kapının sağ tarafında bulunan yazı kuşağı:
Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, bu
türbe........ Dev Ali
Türbe kapısının lentosun da yer alan yazı
kuşağı; Anlamı:
Merhum, mutlu, Seyyid Yüce Emir
Kapının Sol tarafında yer alan yazı kuşağı:
Anlamı:
O ki...........(altıyüz)
Kitabede okunabilen kelimelerden türbenin
Dev Ali isminde yüce bir Emir’e ait olduğu ve
bu emirin aynı zamanda seyyid olarak da adlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : Türbenin mescit kısmına
giriş kapısının söveleri üzerinde bulunan tek
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satırlık Selçuklu sülüsü ile yazılmış taş kitabesi, tahrip olduğundan dolayı tamamen okunamamaktadır.
Dev Ali Türbesi’nin kitabesindeki tarih kısmı kesin olarak okunamadığından, yapı hakkında herhangi bir tarih vermek imkânsızdır.
Türbe üzerinde çalışma yapan birçok sanat tarihçisi yapıyı XIII. yy son çeyreğine tarihlendirmektedir. Fakat bölgede aynı dönemlerde
inşa edilmiş Hızır İlyas (1252) ve Seyyid Şerif
türbeleri (1295-96) bulunmaktadır. Bu türbeler gerek mimari plan ve gerekse tezyinatları
açısından Dev Ali Türbesi’nden daha farklı bir
tarzda inşa edilmişlerdir. Dev Ali Türbesi ise
daha çok ilk dönem Türk Anadolu’sunda inşa
edilen tipik Selçuklu mezar yapılarını andırmaktadır. Dev Ali Türbesi, Kayseri’deki Hasbek (1184-85) ve Sahabiye Mahallesi’ndeki II
numaralı (XII. asır sonları) Selçuklu Emir türbeleriyle mumyalık katında bulunan tonozun
köşelerindeki dört adet eğik mazgal pencere,
ışıklık, üst kat girişi, kitabenin kapı üzerinde
mermere değil de kapı sövelerine yazılmış olması ve külah satıhlarındaki zıhlı bezemelerle
benzeşmektedir. Aynı zamanda Dev Ali Türbesi cephe düzenlemesi bakımından da Kayseri
Han Camisi Kümbeti’yle (1188-1189) büyük
bir benzerlik göstermektedir. Bu benzerliklerden dolayı Dev Ali Türbesi’nin XII. yy sonları
ile XIII.yy başlarında inşa edilmiş olabileceği
kuvvetle muhtemeldir.

Dev Ali Türbesi, genel görünüş.
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Kaynakça :
Kerim Türkmen, Develi’deki Selçuklu Dönemi Kitabeleri, Sanatsal Mozaik, İstanbul,
2000.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu
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2003.
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Dev Ali Türbesi, genel görünüş.

Dev Ali Türbesi, mescit kısmına giriş kapısı.
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Dev Ali Türbesi, mumyalık bölümü.

Dev Ali Türbesi, mescit bölümü mihrabı.
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ESERİN ADI : HIZIR İLYAS 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Türbe, Yukarı Develi’de şehrin güneydoğusunda yer alan tepe üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :
Tarihi : XIII.yy’nin son çeyreğine tarihlendirilmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Türbenin üzerini örten kubbenin batı tarafında yer alan üç
basamak bu kubbenin bölgede bulunan Seyyid
Şerif Türbesi’nin kubbesi üzerinde olduğu gibi
taç kapı üzerinden başlayan ve helezonik bir
şekilde kubbe tepe noktasında biten bir basamak sistemine sahip olduğunu göstermektedir.
Türbenin güney cephesi sağır bırakılmış,
doğu ve batı cepheleri üzerine dikdörtgen birer
adet pencere açılmıştır. Tahsin Özgüç- Mahmut
Akok bu pencerelerin 1947 yılında kapatılmış
olduklarından bahsetmektedir. Cephe saçaklarının üzerini profilli silmeler dolanmaktadır.
Kuzey cephede taç kapının batısına üç sıra
mukarnas kavsaralı bir niş açılmıştır. Nişin köşelerinde yer alan sütuncelerin üzerleri boş bırakılmıştır.
Kuzey cephenin tam ortasında yer alan taç
kapı cepheden taşırılmış ve yüksek tutulmuştur. Andezit taşından yapılmış olan taç kapı
oldukça kaliteli bir işçiliğe sahiptir. Taç kapının etrafı üç bordür halinde süslemelerle kuşatılmıştır. En dıştaki bordür üzerinde yüksek
kabartma tekniğinde yapılmış palmet ve rumilerden oluşan ve simetrik bir şekilde birbirini
takip eden bir bezeme kuşağı yer almaktadır.
İkinci bordür üzerinde yine yüksek kabartma
tekniğinde yapılmış palmet ve rumilerin iç içe
geçmeleriyle oluşan bir süsleme kuşağı bulunmaktadır. Köşede yer alan zarif sütuncelerin
üzeri kabartma tarzında yapılmış zikzak motifleri ile bezenmiştir. Yuvarlak kemerli taç kapı
eyvanının içerisinde yer alan iki beyaz mermer
muhtemelen kitabe olarak düşünülmüş olsa da
üzerleri boş bırakılmıştır. Bu mermer levhaları
kuşatan bezemeli bordür üzerinde iki ayrı kol
şeklinde birbirine geçmeli olarak yerleştirilmiş

(Mahmut Akok’tan)

palmetlerden oluşan bir kuşak yer almaktadır.
Bu kuşağın altında giriş kapısının üzerinde yer
alan bordürde beş kollu yıldızlardan oluşan geometrik bezemeli kuşak bulunmaktadır.
Taç kapının iç köşelerinde yer alan sütünceler üstünde bulunan taş üzerine yazılmış yazıtlarda El-Zariyat süresinin 56. Ayeti yazılıdır.
Manası: “Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım”.
Türbeye girişi sağlayan basık kemerli kapı
beyaz mermerden yapılmıştır.
Kare planlı iç mekân 5.78x5.78 m. ölçülerinde olup üzeri üçgenlerle geçilen yuvarlak bir
kubbe ile örtülüdür. Kubbe eteğine birbirinin
simetriği olan dört yuvarlak formlu pencere
açılmıştır. Kubbe örgüsü renkli taşlardan oluşan bir almaşıklıkla sağlanmıştır. İç mekânın
batı ve doğu duvarları birbirinin simetriği olan
dikdörtgen birer pencere ile boşaltılmıştır.
İç mekânın güney duvarının ortasında yer
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alan mihrap nişi iç mekâna doğru 0.7 m. bir
çıkıntı yapmaktadır. Andezit taşından yapılmış
olan mihrap oldukça gösterişli bir sanatsal ifade
içermektedir. Tepelik kısmı bulunmayan mihrabı dıştan içe doğru 2.60 m. yükseklikte 1.58
m. genişlikte olan bir dış bordür dolanmaktadır.
Bunu 0.5 m. genişlikte düz silmeli bir bordür
takip etmektedir. Bu bordürden sonra 0.12 m.
genişlikte 0.4 m. derinlikte iç bükey kavisli bir
bordür yer almaktadır. Bu bordür üzerinde alçak
kabartma şeklinde oyulmuş palmetler ve sivri
uçlu yaprakların birbirine geçmesinden oluşan
bir kompozisyon görülmektedir. Bu bordürden
sonra 0.6 m. genişliğinde üzeri balıksırtı şeklinde bezenmiş bir kaval silme bulunmaktadır.
Sivri kemerli mihrap nişinin köşeliklerinin
üzeri palmet ve sivri uçlu yapraklardan oluşan,
ortada düğümlenen alçak kabartma şeklinde
yapılmış bezemelerle süslenmiştir. Kavsara
kemeri üzerinde palmetli kıvrımdal kuşağı yer
almaktadır.
Mihrabın kavsara kısmı dört mukarnas sırasından oluşmakta ve mukarnaslar üzerinde alçak kabartma şeklinde bitkisel süslemeler yer
almaktadır. Kavsaranın batı köşesinde ikinci
mukarnas sırasında sonradan ilave edilmiş olan
beyaz mermer bir taş bulunmaktadır. Bu taşın
üzeri yazılı olup maalesef yazılar okunamamaktadır.
Mihrap nişi 1.24 m. yükseklikte 0.82 m. genişlikte ve 0.40 m. derinliğinde beş köşe planlıdır.
Yapının içerisinde sanduka bulunmaması yapının işlevi hakkında tartışmalara neden
olmuştur. Yapının içerisinde sanduka bulunmamasından hareket eden Tahsin Özgüç ve
Mahmut Akok bu yapının bir makam türbesi
veya türbede yatması gereken kişinin dışarıdaki mezarlıkta yattığından dolayı bir mescit olarak kullanıldığını söylemektedir. Mustafa Işık
yapının taç kapısında ve mihrabında bulunan
ayetlerden yola çıkarak bu yapının itikâf’a çekilmek için yapılmış bir mescit olduğunu belirtmektedir. Ancak türbenin kuzeybatısındaki arazi üzerinde yer alan ve türbeden yaklaşık 15 m.
uzakta olan 1.76x0.31 m. ölçülerinde Harezmli
Mahmut oğlu Seyyid İmadettin Muhammed’e
ait sanduka üzerinde yer alan süslemeler ile
türbe taç kapısı ve mihrabı üzerinde yer alan
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süslemeler birbirlerine oldukça benzemektedir.
Süslemesi : Tamamen kesme taştan yapılmış olan Hızır İlyas Türbesi, taç kapı ve mihrap
üzerindeki süslemeleri ile oldukça önem taşıyan bir yapıdır. Süslemeler genellikle palmet
ve rümilerin değişik birleşimler oluşturacak şekilde yerleştirilmesi ile meydana getirilmiştir.
Taç kapıda yer alan bitkisel ve geometrik bezemeler yüksek kabartma tekniğinde yapılmışken
mihrap üzerindeki süslemeler alçak kabartma
şeklinde tasarlanmıştır.
Malzeme ve teknik : Tamamen kesme taştan inşa edilmiş olan türbe, kare bir gövde üzerine kasnaksız olarak oturtulan bir kubbeden
ibarettir.
Kitabesi : Mihrabın mukarnaslı kavsarasının altında mihrap nişini dolaşan bir yazı kuşağı yer almaktadır. Okunuşu:
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim,
Ya Melik, Ya Kuddus, Ya Hannan, Ya Mennan,
Ya Deyyan, Ya Gufran, Ya Sübhan, Ya Sultan.
Harezmli Mahmut oğlu Seyyid İmadettin
Muhammed’e ait sanduka üzerinde yer alan kitabe; Anlamı: Bu mezar, H.649 / M. 1252 yılı
şevval ayının on beşinde çarşamba günü ölmüş
olan Allah’ın rahmetine muhtaç merhum, mutlu, Harezmli Mahmut oğlu Seyyid İmadettin
Muhammed’e aittir.
Sandukanın mezar kitabesini okuyup yayınlayan Kerim Türkmen, mezar taşından yola çıkarak bu sandukanın aslında türbenin içerisinde yer aldığını fakat sonradan yapılan tadilatlar sırasında dışarıya alındığını belirtmektedir.
Bundan dolayı türbenin Harzemli Seyyid İmadettin Türbesi olarak adlandırılması gerektiğini
söylemektedir. Osmanlı döneminde hazırlanan
H. 1263, 1289, 1290, 1293, 1295, 1300 vd./
M. 1847, 1872, 1873, 1876, 1878, 1882 vd.
tarihli Ankara Vilayeti Salnamelerinde, Develi Kazası’ndan bahsedilirken kazada, Seyyid
Şerif ve Şeyh İmadettin’e ait türbelerin bulunduğu belirtilmektedir. Salnamelerde geçen bu
bilgi Kerim Türkmen’in saptamasının doğru
olduğunu göstermektedir. Muhtemelen 20.yy
başlarına kadar sanduka yapının içerisinde yer
aldığı halde, 20.yy başlarında yapılan bir tadilat esnasında sanduka dışarı alınmış ve burası
mescit olarak kullanılmıştır.

Tarihlendirme : Türbe üzerinde inşa tarihi
ve banisini veren herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Yukarı Develi’de bulunan ve H.695 /
M. 1296 tarihli Seyyit Şerif Türbesi ile olan gerek mimari ve gerekse plan benzerliklerinden
dolayı yapı XIII.yy’nin son çeyreğine tarihlendirilmektedir. Fakat yukarıda bahsettiğimiz ve
türbenin kuzeybatısında, türbeden yaklaşık on
beş metre uzakta bulunan Harezmli Mahmut
oğlu Seyyid İmadettin Muhammed’e ait mezar
taşının H. 649/M.1252 tarihli olması ve salnamelerde Develi’de Şeyh İmadettin Türbesi’nin
bulunduğundan bahsedilmesine dayanarak türbenin en erken mezar taşı üzerinde yer alan
(1252) tarihte yapılmış olduğu düşünülebilir.
Kaynakça :
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Hızır İlyas Türbesi, genel görünüş.

Hızır İlyas Türbesi, genel görünüş.
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Hızır İlyas Türbesi, taçkapı bordürü.

Hızır İlyas Türbesi, taçkapı bezemesi.
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Hızır İlyas Türbesi, mihrap süslemesi.

Hızır İlyas Türbesi, kubbe.
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ESERİN ADI : SEYYİD ŞERİF 		
			 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Yukarı Develi’de Tekke Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :
Tarihi : Kitabesine göre 1295-96 yıllarında
yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Türbe kare kübik bir gövde ile onu örten kasnaksız bir kubbeden oluşur.
Türbenin üzeri hafif sivri bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kasnağı üzerinde yuvarlak
kemerli üç adet pencere bulunur. Türbenin
kubbesinde yer alan pencerelerin yuvarlak kemerlerinin üstünden itibaren, tamamen kubbeyi dolanan üzeri meandır motifleri ile süslü bir
silme kuşağı yer almaktadır. Kubbe yüzeyine
başlangıçtan kilit taşına doğru spiral bir kıvrım
oluşturacak şekilde on iki basamak yerleştirilmiştir. Basamakların üzerleri meandır motifleri
ile süslenmiştir. Kubbe kasnağının tepe noktasından beyaz mermer bir alem yükselmektedir.
Türbenin güney cephesi sağır bırakılmış,
doğu ve batı cepheleri üzerine dikdörtgen birer
adet pencere açılmıştır. Yapının saçak kısımları
kaval silmelerle tezyin edilmiş olup saçak köşelerine taştan çörtenler konulmuştur.
Türbenin taç kapısı kuzey cephenin tam ortasında yer alır. Taç kapının etrafında iki bordür
bulunmaktadır. Dıştaki bordürün üzeri geometrik
süsleme ile bezenmiştir. İçteki bordür meandır
motifleri ile süslenmiştir. Türbeye basık kemerli
bir kapıdan girilmektedir. Basık kemer üzerinde
bugün oldukça tahrip olmuş içerisine altı adet
palmet bulunan bir rozet yerleştirilmiştir.
Türbenin saçak kısmını dolaşan kaval silmeler taç kapının bulunduğu noktadan yukarıya
doğru yaklaşık 0.50 m. yükseltilmiş ve kuşağın
altına beyaz mermer bir pano yerleştirilmiştir.
Panonun etrafı rumilerle bezenmiş olup iç kısmı balık sırtı şeklinde süslenmiştir. Yapının iç
mekânına basık kemerli bir kapıdan girilmektedir.
Türbenin iç mekânı 6.40x6.40 m. ebatlarında kare bir plana sahip olup üzeri üçgenlerle

(Mahmut Akok’tan)

geçilen hafif sivri bir kubbeyle örtülmüştür.
Kırmızı ve koyu gri renkli taşların dönüşümlü
olarak yerleştirildiği kubbe eteğinde sivri kemerli üç mazgal pencere yer almaktadır.
Türbenin doğu ve batı cepheleri birbirinin
simetriği olan dikdörtgen birer adet pencereyle hareketlendirilmiştir. Türbenin cephelerinin
birleştiği noktalarda zeminden 1.54 m. yüksekliğe yerleştirilmiş taş kandillikler bulunur.
Türbenin güney cephesinin tam ortasında
yer alan mihrap yüksek kabartma şeklinde yapılmış bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Mihrabın tepelik kısmında değişik şekillerde yapılmış beş adet dendan yer almaktadır. Mihrabın
etrafını üç bordür halinde yapılmış bezemeler
çevirmektedir. 0.15 m. çapında silindirik gövdeli sütünceler en dış bordürün yerini alır. 2.20
m. yükseklikte çan şekilli başlıklarla nihayetlenir. Sütüncelerin yüzeyleri balıksırtı şeklinde
yivlendirilmiştir. Dıştan içe doğru ikinci bordürün üzeri 0.30 m. genişlikte ve 0.4 m. derinlikte olup geometrik ve bitkisel süslemelerden
oluşan bir kompozisyon ile bezelidir. Mihrabın
köşelik kısmı üzeri boş bırakılmıştır. Mihrabın kavsarasını kuşatan sivri kemerin üzeri beş
kollu yıldızların birbirine eklenmesi ile oluşturulan geometrik süslemelerle bezenmiştir.
Mihrap kavsarası dört sıra mukarnastan oluşur.
Kavsara mukarnaslarının üzerleri baklava dilimleri şeklinde olup üçüncü sıranın ortasında
yer alan mukarnasın üzerinde bitkisel süsleme
yer almaktadır. Mihrap nişi üç köşeli olup 1.60
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m. yükseklikte, 0.80 m. genişlikte, 0.37 m. derinliktedir. Mihrap nişinin köşelerinde yer alan
sütünceler silindirik gövdeli olup üzerleri burmalıdır.
İç mekânın zemini taş olup mekân içerisinde ikisi kuzeyde, biri ortada yer alan üç sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan ortadaki
Rufai Şeyh-i Seyyid-i Şerif’e aittir. Bunun başucunda bulunan kurs biçimli taş günümüzde
yapının içerisinde bulunmamaktadır. Tahsin
Özgüç-Mahmut Akok bu taşın sandukanın
başucunda bulunduğunu belirtmektedir. Daha
sonra türbe hakkında araştırma yapan Hakkı
Önkal bu taşın mihrabın sağında duvara dayalı
olduğunu belirtmektedir.
Seyyid Şerif Türbesi’nde iç mekân birçok
Selçuklu türbesinde görülenin aksine, dışa nispetle daha ehemmiyetle ele alınmıştır.
Süslemesi : Süslemeler mihrap ve taç kapıda
yoğunlaşmaktadır. Kubbe kasnağının ortasından itibaren kubbeyi tamamen dolaşan silmenin
meandır motifleri ile spiral biçimde kilit taşına
kadar uzanan basamaklar üzerindeki meandır
motifleri adeta birbirinin tamamlayıcısı olarak
tasarlanmıştır. Süslemelerde teknik olarak yüksek kabartma ve oyma teknikleri kullanılmıştır.
Genellikle taş üzerine işlenen bezemeler, taç
kapının üstünde yer alan panoda beyaz mermer
üzerine aynı kalitede işlenmiştir.
Malzeme ve teknik : Tamamen kesme taştan inşa edilmiş
Kitabesi : Basık kemerli giriş kapısının üstünde beyaz mermer üzerine üç satırlık inşa kitabesi hak edilmiştir.
Anlamı: Kabir herkesin gireceği bir ev,
ölüm de herkesin ondan içeceği bir bardaktır.
Bu türbe, Allah kabrini nurlandırsın eren Şeyh
Seyyid Şerif, Allah akibetini ihsan eylesin, zaif
kul Şeyh Muhammed’e H. 695 / M. 1296 yılında yapılmıştır.
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Tarihlendirme : Türbe, taç kapı üzerinde bulunan kitabesine göre Şeyh Muhammed
tarafından Rufa-i tarikatı şeyhi Seyyid Şerif
adına 1295-96 yıllarında yaptırılmıştır. Osmanlı dönemi kayıtlarında türbeden Seyyid Şerif
Zaviyesi olarak bahsedilmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan H. 1294/ M.
1877 tarihli, Develi ve çevresindeki vakıfların
muhasebe kayıtlarının tutulduğu defterde, Seyyid Şerif Zaviyesi’nin hademesine gelirlerinin
ödenmesi için Çelebi mezrasındaki bir kıt’a bağın vakfedildiğine ilişkin bilgi bulunmaktadır.
Türbe Rufa-i Tarikatı şeyhlerinden Seyyid
Şerif adına H.695/M.1295-1296 yıllarında inşa
edilmiş olup 1975 tarihinde Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından esaslı bir şekilde restore
edilmiştir.
Kaynakça :
Sadi Bayram, “Anadolu’da İlk Rufailer ve
Hz. Zeynel Abidin Ali Er-Rufai Soyu Hakkında
Yeni Hipotezler”, I. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996),
Kayseri, 2000, s. 27-33.
ÖZGÜÇ, Tahsin-Mahmut Akok,“Develi
Abideleri”, Belleten, C.XIX.,1975, s 377-384.
ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
ÖNKAL, Hakkı, “Develi Türbelerinin Sanat
ve Kültür Tarihimizdeki Yeri”, Bütün Yönleriyle
Develi I.
Harun Güngör, vd, Kayseri ve Çevresinde
Ziyaretler ve Ziyaret Yerleri, Kayseri, 1996,
s. 42.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Evkaf, Sıra
No:23978, V.4b.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.78-82.

Seyyid Şerif Türbesi, genel görünüş.

Seyyid Şerif Türbesi, giriş cephesi.
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Seyyid Şerif Türbesi, taçkapı bordürü.

Seyyid Şerif Türbesi, kitabe.
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Seyyid Şerif Türbesi, mihrap.
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ESERİN ADI : EPCE SULTAN 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Epce Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdadır.
Tarihi : 1899 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Epce Köyünün 2-3 km. kuzeyinde mezarlık alanında bulunan yapı iki birimden oluşmaktadır. Tek katlı ve
kare gövdeli türbenin doğusunda güney-kuzey
doğrultuda düzenlenmiş bir mescit bölümü yer
almaktadır. Mescit bölümüne batı cepheye açılmış kapıdan girilmektedir. Düz lentolu olarak
düzenlenen kapının üstünde kitabe bulunmaktadır. Mescit bölümünün güney duvarı ortasına
oldukça yüzeysel olarak tasarlanmış mihrap,
mihrabın iki yanına da dikdörtgen boyutlu birer pencere açılmıştır. Bu mekanın üst örtüsü
köylülerin verdiği bilgiye göre orijinalinde
sivri tonoz iken günümüzde betonarme düz
damdır. Mescit bölümünün batı duvarının kuzeyine kaydırılmış kapıdan türbeye geçilmektedir. Kare mekanlı türbenin üzeri tromplarla
geçilmiş kubbeyle örtülmüştür. Türbenin batı
duvarının ortasına bir mazgal pencere açılmış,
güney duvarına 40 cm. derinliğinde küçük bir
niş yerleştirilmiştir. Türbedeki ahşap sanduka
ve mezar yapısında tarih verebilecek herhangi
bir yazıt yoktur.

Ebce Sultan Türbesi, genel görünüş.
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Süslemesi :Yapı bezeme açısından oldukça
sadedir.
Malzeme ve teknik : Türbede düzgün kesme taşla birlikte kaba yonu moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi H.1317/M.1899
tarihlidir. Bu kitabeden yapının Abdülhamid
Han zamanında mütevelli Yusuf Efendi tarafından tamir ettirildiği öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Ne zaman inşa edildiğini
bilmediğimiz yapının 1899 yılında onarılmış
olduğu anlaşılmaktadır.

Ebce Sultan Türbesi, kitabe.

Ebce Sultan Türbesi, iç mekan.
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ESERİN ADI : DEVELİ/ŞIHLI 		
			KASABASI 		
			HAMİDİYE 		
			MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Şıhlı kasabasında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Onarılmış ve sağlam
durumdadır.
Tarihi : 1891-1892
Plan ve mimari özellikleri : Hamidiye
Medresesi, 37x44 m. ölçülerinde, dikdörtgen
bir plana sahiptir. Medreseye günümüzde yol
kotunun biraz altında kalmış olan kuzey cephenin ortasına açılmış kapıdan girilmektedir.
Cephenin tam ortasına yerleştirilen ve kuzey
duvardan iki misli yüksek tutulmuş olan taçkapı üç sıra iç ve dış bükey silmeyle içe doğru
kademelendirilmiştir. Medrese kapısı yuvarlak
kemerli olup, kemer kilit taşına akantüs yaprağı kabartması işlenmiştir. Kapı kemerinin üzerinde bulunan beş beyit halinde düzenlenmiş
nesih hatlı kitabede medresenin II.Abdülhamit
tarafından H.1309/1891-92 yılında yaptırılmış
olduğu yazılıdır.
Medrese revaklı ve havuzlu bir avlu etrafına sıralanmış 24 öğrenci hücresini ihtiva etmektedir. Revağı oluşturan yuvarlak kemerler,
yekpare taştan yapılmış sütunlara ve duvarlara
oturur. Öğrenci odaları birer kapı ve pencere
ile avluya açılırlar. Medresenin 1972 yılında
çekilen ve Kayseri Arkeoloji Müzesi Arşivinde bulunan fotoğraflarından öğrenci odalarının
birer pencere ile de dışarı açıldıkları görülmektedir. Yine bu fotoğraflardan revak ve öğrenci
odalarının üzerinin ahşap kirişler üzerine düz
toprak damla örtülü olduğu dikkati çekmektedir. Taçkapının, kuzey duvardan yükselen bölümü, arka cephede, ikinci kat olarak bir odaya dönüştürülmüştür. Dershane mekanı olarak
düşünülebilecek olan bu odanın, 1900 yılında
medrese de 50 öğrencinin okuduğu bilindiğinden bu işlev için küçük kalacağı görülmektedir.
Dolayısıyla bu mekanın müderris odası olması
daha akla yatkındır. Hamidiye Medresesi revaklı ve havuzlu avlu etrafına sıralanmış tek katlı
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öğrenci hücreleriyle klâsik medrese plân şemasının taşradaki devamı niteliğindedir. Yapının
okul amacıyla kullanılması için 1932 yılında
çizilmiş krokisinde, bir mescit kısmının olduğu
görülmektedir. Eski fotoğraflarında düz toprak
dam olan üst örtünün Marsilya cinsi kiremitli
kırma çatıyla kapatılmış olduğu görülürken günümüzde betonarme düz damdır.
H.1318/M.1900 yılında düzenlenmiş Maarif
Salnamesinde medresenin müderrisliğini Kılıç
Ali Efendinin yaptığı, masraflarının padişah tarafından karşılandığı ve 50 öğrencinin okuduğu
kaydedilmiştir.
Süslemesi :Taçkapının kemer kilit taşındaki
akantüs bezemesi ve iç-dış bükey silmelerinin

dışında yapıda bezeme unsuruna rastlanmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Günümüzde düzgün
kesme taşla onarılmış olan yapının eski fotoğraflarından anladığımız kadarıyla moloztaş örgülü duvarların düzgün kesme taşla kaplanmış
olduğu görülür.
Kitabesi : Beş beyit halinde nesih hatla düzenlenmiş kitabesi taçkapı kemerinin üzerindedir. Kitabeden yapının II.Abdülhamit tarafından 1891-92 yılında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : 1891-92 yılında yaptırılmıştır.
Kaynakça:
Ali Rıza Yalkın, Cenupta Türkmen Oymakları, c.I, İstanbul 1977.
Ahmet Gürlek, Memleketim Develi, Ankara 1975.
Yusuf Kılıç, “Şıhlı Hamidiye Medresesi”,
Din Öğretimi Dergisi, S.4, Ankara 1985, s.66.
Yıldıray Özbek, “Son Dönem Osmanlı
Medreselerine Bir Örnek: Şıhlı Hamidiye Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S.24, Ankara 1994,
s.165-176.
Mehmet Çayırdağ,Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.

Hamidiye Medresesi, taçkapı.

Hamidiye Medresesi, genel görünüş.
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Hamidiye Medresesi, kitabe.

Hamidiye Medresesi, avlu.
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Hamidiye Medresesi, müderris odası.
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ESERİN ADI : DEVELİ/			
		 HAVADAN KÖYÜ
		 ŞEYH HACI 		
		 İBRAHİM
TEKKESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Havadan
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Herhangi bir amaçla
kullanılmamaktadır.
Tarihi : 15.yüzyıl.
Plan ve mimari özellikleri : Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi veya Manzumesi, Develi’nin 40
km. güneybatısındaki Havadan Köyü’nin 1,5
km. kuzeybatısında köyün mezarlık alanı içinde bulunmaktadır. Manzume yedi cepheli bir
avlunun ortasına yerleştirilen sekizgen gövdeli
kubbeyle örtülü türbe ile avlunun kuzeydoğu
köşesine yerleştirilen ve köylülerce aşhane olarak adlandırılan mekan, avlunun dışında güney
tarafta bulunan avlulu mescid ile bu mescidin
batı duvarına açılmış bir kapıdan girilen kübik
gövdeli kubbeyle örtülü türbeden oluşmaktadır.
Yedi cepheli avluya doğu cepheden çıkıntı yapan eyvan kuruluşlu bir kapıdan girilmektedir.
Bu kapı, kuruluşu bakımından İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayının kışlık bölümünün taçkapısına benzer. Duvarların
yüksekliği, arazinin kuzeyden güneye doğru
meyilli olmasından dolayı kademelendiğinden
her yerde aynı değildir. Avlunun güney tarafına
toplanacak suyu dışarı boşaltmak için duvara
iki adet çörten yerleştirilmiştir. Avlu duvarının
güney, güneydoğu, güneybatı ve batı cephelerine birer pencere açılarak dışarıyla irtibatlandırılmıştır. Avlunun kuzeydoğu köşesinden çıkıntı yapan ve aşhane olarak bilinen birim, yaklaşık kare ölçülerde bir mekandır. Aşhanenin batı
cephesine bir kapı ve kapının iki yanına sekizgen birer pencere açılmıştır. Kapı ve pencerenin lento ve söveleri yekpare taş bloklardandır.
Pencere lentoları dilimli kemercik biçiminde
kabartılmış ve alınlarına çark-ı felek motifleri
işlenmiştir. Aşhanenin kuzey duvarı ortasına
bir ocak ve bu ocağın iki yanına birer dolap
nişi açılmıştır. Bu nişlerin benzerleri doğu ve
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güney duvarda da bulunmaktadır. Aşhanenin
üst örtüsü düz toprak damdır. Bu mekan dolap
nişlerine bakılırsa sadece mutfak mekanı olmayıp, konaklamaya mahsus misafirhane olarak
da işlevlendirilmiş olmalıdır.
Avlu ortasında yer alan sekizgen türbe, manzumenin en sağlam ve anıtsal yapısıdır. Kare
kaide üzerine sekizgen gövdeli ve içten ve
dıştan kubbe ile örtülüdür. Türbenin mumyalık
kısmı yoktur. Diğer yapılardan farklı olarak bej,
gri ve kırmızı renkli taş malzeme kullanılmıştır.
İnşa kitabesi olmayan türbenin doğu cephesine
açılan giriş kapısının sağ ve sol üst köşelerindeki üzengiler ve kapıyı çevreleyen izlerden, kapı
önünde muhtemelen tonozla örtülü bir giriş
mekanı olduğu anlaşılmaktadır. Türbenin batı,
güneydoğu, güneybatı ve kuzey cephelerine
birer pencere açılmış, pencerelerin bulunduğu
yüzeyler pencere genişliğince duvar yüzeyinden çökertilmiştir. Pencere olmayan cephelerde, pencere açıklıkları genişliğinde birer düz
yüzeyli pano düzenlemesi dikkati çekmektedir. Bu panoların üst kısımları da pencerelerde
olduğu gibi sivri kemerli birer alınlıkla hareketlendirilmiştir. Kapının yer aldığı doğu cephe hariç bütün cephelerin üst bölümüne birer
mazgal pencere açılmıştır. Türbeni mihrabı beş
cepheli bir nişe sahiptir ve mukarnaslı kavsarası yoktur. Bir sıra kaval silmeyle çerçeve içine
alınmıştır. Türbe üzerini örten kubbeye geçişte

atkı taşları kullanılmıştır. Kubbe, dıştan miğfer
biçiminde sivri bir görünüşe sahiptir. Türbenin
içinde duvarların kubbe başlangıcı seviyesinde
40 cm. boyunda tüm cepheyi dolanan ahşap
levhalar bulunmaktadır. Bu levhalarda celi sülüs hatla işlenmiş Esma-i Hüsne yazılıdır. Yazıların işlendiği kartuşlar arasındaki dairesel
madalyonlarda karanfil, gül, sümbül, lâle ve
papatya gibi naturalist çiçeklerden oluşan demetler işlenmiştir. Tekke olarak bilinen avlulu
birimin güneyinde esas mescit binası bulunur.
Mescidin doğu cephesine üst örtüsü olmayan
bir giriş mekanı eklenmiştir. Bu bölümün güney duvarına açılan mihrap, kum saati başlık ve
kaideli sütüncelerle sınırlandırılmıştır. Mihrap
üstündeki blok taş, düz ve ters üçgen kabartmalarıyla süslenmiştir. Kuzey cephede ne amaçla
yapıldıklarını bilmediğimiz yuvarlak kemerli iki niş bulunmaktadır. Esas mescid binası
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir binadır ve
üzeri bugün yıkılmış olan sivri tonozla örtülüdür. Mescidin doğu duvarına açılan taçkapısı,
yanlarda kum saati şeklinde başlık ve kaideli
sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Sivri formlu
taçkapı kemeri bir sıra kaval silmeyle hareketlendirilmiştir. Mescidin güney duvarı ortasına
bir mihrap ve mihrabın iki yanına birer pencere
açılmıştır. İç mekanda, duvarların kıtık harçla
sıvandığı gözlenmektedir. Kuzey duvarda üst
örtü olan sivri tonozu taşıyan kemerlerden ikisinin üzengileri günümüze ulaşabilmiştir. Batı
duvara açılan kapıyla kare mekanlı türbeye ge-

çilir. Üstü pandantiflerle geçilen kubbeyle örtülen türbede inşa malzemesi olarak kesme taşla
birlikte moloz taş kullanılmıştır.
Süslemesi : Yapıda süsleme olarak aşhanenin
pencere lentolarındaki dilimli kemercik kabartmalarıyla çark-ı felek motiflerini, türbe pencerelerinin alınlıklarındaki rozet kabartmalarını ve
ahşap levha üzerindeki boyalı nakışları ve mescid bölümünde mihrabın iki yanındaki sütunleri
ve geometrik bezemeli taşları sayabiliriz.
Malzeme ve teknik : Manzumenin bazı bölümlerinde moloztaş kullanılmışken, avlu ve
içindeki türbede düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Birtakım vakıf kayıtlarından hareketle manzumenin 15.yy. varlığı öğrenilmektedir. Ancak muhtemelen 18.yüzyılda
türbedeki ahşap levhalar ve belki de güney taraftaki mescit ve türbe manzumeye eklenmiş
olabilir. Manzume 2005-2006 yılında esaslı bir
onarım geçirmiştir.
Kaynakça:
Hamza Gündoğdu, “Develi Havadan Külliyesi”, Belleten, S.213 (1991), s.331-339.
Yıldıray Özbek, “Havadan Köyü Şeyh Hacı
İbrahim Tekkesi”, 9.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara 1995, c.3, s.37-46.
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Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi, genel görünüş.

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi, mescit ve türbe.
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Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi, sekizgen türbe.

Şeyh Hacı İbrahim mescit ve türbe.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

981

Şeyh Hacı İbrahim mescit iç mekan.

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : SEYRANİ (ESKİ)
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Eski Saray
Mahallesi Kağnı Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harabe halindedir.
Tarihi : XIX.yy’nin ikinci yarısında inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Seyrani Hamamı, doğu-batı yönünde, tek hamam olarak tamamen moloz taşla inşa edilmiştir. Günümüzde
kullanılmayan hamamın soyunmalık ve külhan
kısmı tamamen yıkılmıştır. Hamamın ayakta
duran kısımları doğudan batıya doğru sırasıyla soğukluk, sıcaklık, sıcaklığın kuzeyinde yer
alan halvet ve sıcaklığın güneyinde yer alan su
deposudur.
Soğukluk bölümünün ana mekânının üzeri
kubbe, güney bölümünün üzeri aynalı tonoz,
sıcaklık bölümünün üzeri altıgen bir kasnağa
oturtulan kubbe, kuzeyinde yer alan halvetin
üzeri aynalı tonoz, güneydeki su deposunun
üzeri beşik tonozla örtülmüştür.
Türk hamam mimarisinde genellikle hamamın bölümleri aynı aks üzerinde yer alırken,
burada hamamın batısından geçen dere, su deposu ve külhanın zorunlu olarak güney cepheye alınmasına sebep olmuştur.
Hamamın soğukluk bölümüne doğu duvarına açılan ve günümüzde tahrip olmuş bir kapıdan girilmektedir. 7.18x4.30 m. boyutlarında
olan soğukluk kısmının içi günümüzde harap
bir vaziyettedir. Soğukluk bölümü güneye
doğru atılan bir sivri kemerle genişletilmiştir.
Güneydeki bu mekân 4.35x4.95 m ölçülerinde
olup kuzeydeki kubbeli bölümden daha sağlam bir vaziyettedir. Üst örtüsünü oluşturan
aynalı tonozun kaburgası tamamen yıkılmıştır.
Kuzeydeki kubbeye pandantiflerle geçilmekte
olup günümüzde kubbenin orta kısmı yıkılmıştır. Soğukluk bölümünün duvarları ve üst örtü
elemanlarının üzeri tamamen sıvanmıştır. Bu
bölümde olması gereken seki ve kurnalar günümüze ulaşmamıştır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Hamamın sıcaklık bölümüne soğukluk bölümünün batı duvarına açılan sivri kemerli bir
kapıyla girilmektedir. Maalesef günümüzde
bu kapı büyük bir tahribata uğramış ve taşlarla kapatılmıştır. Sıcaklık bölümü 7.02x6.92 m.
ölçülerinde olup üzeri kubbe ile örtülmüştür.
Kubbeye dört köşede yer alan tromplarla geçilmektedir. Günümüzde kubbenin orta kısmı yıkılmıştır. Kubbenin etek kısımlarına sekiz adet
ışık gözü yerleştirilmiştir. Sıcaklık kısmının
güney duvarının ortasına açılan 0.60 m. genişliğindeki pencere ile su deposundaki su kontrol
edilmektedir. Bu mekânda bulunması gereken
göbek taşı, seki ve kurnalar günümüze ulaşmamıştır. Bu mekânın güney duvarının doğu
köşesine açılan bir kapıyla su deposuna, kuzey
duvarının doğu ucuna açılan sivri kemerli bir
kapıyla da halvet hücresine geçilmektedir. Halvet, 3.15x2.50 m. ölçülerinde olup üzeri ayna
tonozla örtülmüştür. Halvetin içerisinde de olması gereken kurna ve sekiler günümüze ulaşmamıştır.
Sıcaklığın güneyinde bulunan su deposu
doğu-batı yönünde atılan beşik tonozla örtülüdür. Su deposunun içinde olması gereken kazan
günümüze ulaşmamıştır. Beşik tonoz sırtında
bulunan üç ışık gözü sayesinde bu mekân ayKayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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dınlatılmaktadır. Beşik tonozun doğu bölümünün bir kısmı yıkılmıştır. Hamamın güney cephesi boyunca uzanan su deposunun doğu kısmı
bir duvarla bölünerek halvete dönüştürülmüştür. Bu sonradan yapılan halvete, sıcaklık bölümünün güney cephesinin doğu köşesine gelişigüzel açılan bir kapıyla geçilmektedir.
Bu bölümlerden başka orijinalde hamamda
soyunmalık ve külhan bölümlerinin de olması
gerekmektedir.
Hamam üzerinde araştırma yapan Mustafa
Denktaş, hamamın soyunmalık kısmının ahşap
olduğunu tespit etmiştir. Hamamın kuzeyindeki, halvetin doğusundan devam eden yıkılmış
duvarı uzatarak, soyunmalık kısmının boyutlarını ortaya çıkarmış ve hamamın restitüsyon
planını çizmiştir. Hamam hakkında yöre sakinleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda soyunmalık bölümünün ortasında bir şadırvanın
bulunduğunu ve köşelerde soyunma hücrelerinin yer aldığını tespit etmiştir. Denktaş’ın çizmiş olduğu restitüsyon planına göre, hamamın
soyunmalık kısmının üst örtüsü düz dam olup,
dört ahşap sütun tarafından taşınmaktadır.
Ayrıca Denktaş, hamamın olması gereken
külhan kısmını da, su deposunun güney dış
duvarından çıkıntı yapan kemer kalıntılarına
bakarak, bu mekânın su deposunun güneyinde
yer aldığını ve üst örtüsünün de kuzey-güney
doğrultuda atılmış üç kemerin taşıdığı beşik tonozla kapatıldığını tespit etmiştir.
Süslemesi : Hamamın içerisinde herhangi
bir bezeyici öğeye rastlanmamıştır.
Malzeme ve teknik : Tamamen moloz taşla
inşa edilmiştir.
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Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Günümüze hamamın inşa
tarihini verecek herhangi bir kitabe ya da belge
ulaşmamıştır. Fakat H. 1307,1311,1317,1318
ve 1320-M.1889,1893,1900 ve 1902 tarihli Ankara Vilayeti Salname Defterlerinde Develi’de
bir hamam bulunduğuna dair malumat yer almaktadır. Bu salnamelerin en erken tarihlisi
1889 tarihli olan salnamedir, bu da bize hamamın 1889 tarihinden daha önce yapıldığını
göstermektedir. Hamam, Kayseri’nin Bünyan
ilçesinde bulunan Eski Hamamla (XIX.yy ikinci yarısı) plan olarak büyük benzerlik göstermektedir. Bünyan Eski Hamamı, tek Hamam
olarak inşa edilmiş, plan itibariyle eyvansız ve
tek halvet hücrelidir. Her iki hamamda küçük
ölçekli, tamamen işlevsel olarak ele alınmış ve
araziye göre konumlandırılmıştır.
Seyrani Hamamı’nın, Bünyan Eski
Hamam’la (XIX.yy ikinci yarısı) olan benzerliklerini ve her iki hamamın da taşra hamamı
olmasını göz önünde bulundurarak, hamamın
XIX.yy’nin ikinci yarısında inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri, 2000.
Uygur Kocabaşoğlu-Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri,1998.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.83-88.

Seyrahi Hamamı, genel görünüş.

Seyrahi Hamamı, genel görünüş.
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Seyrahi Hamamı, sıcaklık mekanı.
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ESERİN ADI : CAMİ-İ KEBİR 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Kasım 2006
Yeri : Develi merkez (Everek) Cami-i
Kebir Mahallesi üzerine yer alan çeşme, Ulu
Cami’nin batı avlu duvarına bitişik olarak inşa
edilmiştir.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesine göre H. 1222/M. 1802
tarihinde yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme orijinal
olarak günümüze ulaşamamıştır. 1980’li yıllarda yoldan geçen bir kamyonun çarpması sonucunda çeşmenin önünde yer alan dört sütun ile
bu sütunların taşıdığı üst örtü tamamen yıkılmıştır. Daha sonra Develi Belediyesi tarafından
yapılan onarımlarda yıkılan dört sütunun yerine dört adet beton kolon dikilmiş ve üst örtüde
betonla yenilenmiştir.
Bağımlı ve beton bir seki üzerine oturan çeşme, 3.35 m. yüksekliğinde ve 3.87 m. genişliğindedir. Çeşmenin üzerini örten beton damı
önde iki, arkada duvara bitişik iki beton kolon
olmak üzere dört kolon taşımaktadır. Çeşmenin alt bölümü 0.13 m. genişliğinde düz ve yarım daire profilli silmeler tarafından üç pano
halinde düzenlenmiştir. Yanlardaki panoların
yüzeyinde alçak kabartma tekniğinde işlenmiş
şemse motifine benzer bezemeler bulunmaktadır. Ortadaki pano yanlardaki panolardan daha
küçük tutulmuştur. Bu çerçeve kuşaklarının
üzerinde yer alan mermer üzerine yazılmış inşa
kitabesi, 0.73x1.20 m. ebatlarında olup bütün
kenarları 0.11 m. genişliğinde cepheden çıkıntı
yapan profilli silme kuşakları ile hareketlendirilmiştir.
Süslemesi : Çeşmede, yanlardaki panoların
yüzeyindeki alçak kabartma tekniğinde yapılan
şemseye benzer motiflerle, panoları çerçeveleyen profilli silmeler dışında süslemeye rastlanmamıştır.

(Sultan Topçu’dan)

Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamı
kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir
Kitabesi : İki satırlık kitabe celi sülüs hatla
yazılmış olan kitabenin Okunuşu:
Huzuru hümayun muhataplarından ve meclisi tedkikat-ı şer’iyye Azay-ı ekramından faziletlü Ali Efendinin hayratındandır H 1222
Tarihlendirme : Çeşme, üzerinde yer alan
mermer kitabeye göre H. 1222/M. 1802 tarihinde Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri, 2000.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.90-91.
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Cami Kebir Çeşmesi, genel görünüş.

Cami Kebir Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : GÜNEY 			
		 MAHALLESİ 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Kasım 2006
Yeri : Yukarı Develi Güney Mahallesi’nde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmaktadır
Tarihi : Kitabesine göre H. 1183/M. 1805
tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Bağımsız, tek
kemerli ve dikey dikdörtgen bir kütle arz eden
çeşme3.95 m. genişliğinde, 2.75 m. yüksekliğinde 1.68 m. genişliğindedir. Çeşme nişinin
üzeri cepheden hafif taşıntı yapan yuvarlak kemerle örtülmüştür. Yuvarlak kemer yanlardaki
yığma ayakların üzerine oturmaktadır. Yuvarlak
kemerin hemen üzerinde yer alan silme kuşağı
ön ve yan cepheleri de dolaşmaktadır. Çeşme
nişi 1.82 m. genişliğinde ve 0.62 m. derinliğindedir. Niş cephe duvarında, ayna taşının tam
üzerine, 0.75 x 0.55 m. ölçülerinde, aşağıdan
yukarıya doğru daralan bir niş açılmıştır. Çeşme nişinin cephe duvarının üst kısmında 1.57
x 0.30 m. ölçülerindeki iki satırlık sülüs hatla
yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır.
Yol seviyesinin zaman içerisinde yükselmesinden dolayı çeşme nişi içerisinde yer alan
dinlenme sekileri zemine gömülü vaziyettedir.
Çeşmenin su yalağı yekpare taştan oyularak
yapılmıştır.
Süslemesi : Çeşme üzerinde, ayna taşının
üstünde yer alan küçük niş ve bütün cepheleri
dolaşan silme kuşağından başka herhangi bir
bezeyici öğe bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Tamamen kesme taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi : Çeşme nişinin cephe duvarının
üst kısmında 1.57 x 0.30 m. ölçülerindeki iki
satırlık sülüs hatla yazılmış mermer kitabesi
bulunmaktadır.

(Sultan Topçu’dan)

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim İnnel Hasenata
Yezhebne Seyyiate Sahibul Hayrat ve’l Hasenat Abdürrahim bin Ebubekir 1183.
Tarihlendirme : Çeşme, niş içerisinde bulunan iki satırlık mermer kitabesine göre H.
1183/M. 1805 tarihinde Abdürrahim Bin Ebubekir tarafından inşa ettirilmiştir.
Kaynakça :
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.92-93.
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Güney Mahalle Çeşmesi, genel görünüş.

Güney Mahalle Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
HOCALAR 			
CAMİSİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile Kasabasında Hocalar Mahallesinde Hocalar Camisinin
kuzey duvarının batı köşesine bitişiktir.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1809 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri
: Caminin kuzey duvarının batı ucuna bitişik olarak
yapılan çeşme dikdörtgen bir kütleye sahiptir.
Çeşme nişi yanlardaki duvarlara oturan yuvarlak kemerle örtülmüştür. Yol kotunun yükselmesinden dolayı çeşmenin sekileri ve podyumu
hakkında bilgiye ulaşılamamaktadır. Çeşmenin
mermerden yapılan ayna taşında tek lüle vardır. Çeşme kemerinin kilit taşında “Maşallah”
ibaresi ve H.1224 tarihi okunmaktadır. Çeşme
duvarında iki tane kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelerden üstteki çok eriyip, tahrip olduğundan okunamamaktadır. Alttaki kitabede:
--Sahibül hayrat ve’l-hasenat
--El Hac Lütfullah bin Ali
--bin Şeyh İbrahim sene 1224 ibareleri kayıtlıdır. Bu kitabe çeşmenin inşa kitabesidir.
Çeşme H.1224/M.1809 yılında inşa edilmiştir.
Üstteki kitabe ise muhtemelen onarım kitabesi
olmalıdır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin duvarlarında kaba yonu taş, kemerinde düzgün kesme taş,

(H. Güley’den)

aynalık kısmında ise mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmede iki kitabe yer almaktadır. Okunabilen kitabe inşa tarihi olarak
H.1224/M.1809 tarihini vermektedir.
Tarihlendirme : H.1224/M.1809 yılında
inşa edilmiş daha sonraki yıllarda da onarım
geçirmiştir.
Kaynakça:
Hülya Güley, Zile Kasabasında Bulunan
Türk Anıtları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.15-16.
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Hocalar Cami Çeşmesi, genel görünüm.

Hocalar Cami Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
		 YENİPINAR 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri: Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile Kasabasinda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu: Sağlam durumda ve
kullanılmaktadır.
Tarihi: H.1237/M.1822
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme, tek kemerli ve bağımsız olarak inşa edilmiştir.
Çeşmenin arkasında su deposu bulunmaktadır. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer yanlarda çeşme duvarına oturmaktadır. Çeşmenin
yalağı çeşme nişinin içinde kalmış olup bu yalağa açılan oluktan su sonradan yapılan daha
büyük yalağa aktarılmaktadır. Çeşmenin ayna
taşı ve sekişi yoktur. Çeşme nişi duvarının ortasına yerleştirilen mermer malzemeye yazılmış

kitabeden çeşmenin 1822 yılında yeniden inşa
edilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin inşasında
kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içinde bulunan dört
satırlık kitabenin büyük bölümü okunmuştur.
Kitabe metni şöyledir:
—Kerbelada şah-ı şehidan aşkina
—Müceddeden.... ihya eden o taşta
—Kovanoğlu Hacı Hüseyin Ağanın damla-i
— .................................hayratıdır 1237.
Tarihlendirme : Çeşme kitabesinden anlaşıldığına göre daha önce var olan bir çeşme
H.1237/M.1822 yilinda Hacı Hüseyin Ağanın
çabasıyla yenilenerek ihya edilmiştir.

Yenipınar Çeşmesi, genel görünüş.
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Yenipınar Çeşmesi, ön cephe.

Yenipınar Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
		 EFENDİAĞA 		
		 ÇEŞMESİ

İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile Kasabası, Efendi Ağa Mahallesinde, Çakırcılar Çıkmazı Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmamaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Arkasındaki
yapı duvarına bağımlı olarak yapılan çeşme
nişsiz, düz bir cepheye sahip olup, 2.50 m. yükseklikte, 2.84 m. genişliktedir. Çeşme yanlardan alçak kabartma olarak işlenmiş ikişer plastırla sınırlandırılmıştır. Çeşme saçağı üç sıra
düz profilli bir silmeyle tamamlanmıştır. Çeşme
ayna taşında tek lüle görülmektedir. Çeşmenin
sekisi günümüze ulaşamamış olmakla birlikte,
yanda üç adet yalak bulunmaktadır.
Süslemesi : Silme kuşakları ve plastırlar dışında bezeme ögesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin tamamı
kesme taştan yapılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi okunamayacak durumda tahrip olmuştur.
Tarihlendirme : Çeşme Kayseri’deki benzer örneklerinden dolayı (Talas Ali Saib Paşa
ve Talas Meydan Çeşmeleri) 19.yüzyılın ilk

(Hülya Güley’den)

çeyreğine tarihlendirilebilir.
Kaynakça:
Hülya Güley, Zile Kasabasında Bulunan
Türk Anıtları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.16-17.
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Efendi Ağa Çeşmesi, genel görünüş.

Efendi Ağa Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : ZİLE KASABASI
		 MELEDE 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Develi ilçesi, Zile Kasabasinda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte
kullanılmamaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa
edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme tek kemerli ve bağımsız olarak inşa edilmiştir.
Çeşme nişini örten yuvarlak kemer yanlarda çeşme duvarına oturmaktadır. Çeşme nişi
duvarının üst kısmında yer alan kitabe siyah
renk bazalt taşına işlenmiş olup okunamamaktadır. Çeşmenin ayna taşı yoktur. Çeşme yalağı
çeşme nişi içinde yer almakta olup orijinal de-

ğildir. Çeşme saçağı hafiften öne taşırılmıştır.
Çeşmenin arkasında su deposu bulunmaktadır.
Süslemesi : Eserde kayda değer bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmede kaba yonu
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Arkasındaki su deposunda ise moloz taş
malzeme tercih edilmiştir.
Kitabesi : Eserin çeşme nişi duvarında bulunmaktadır.
Tarihlendirme : Eseri tarihlendirmeye yarayacak kitabe okunamamaktadır. Çeşmenin
kemer biçimi ve Kayseri’deki tarihli benzer
örnekleriyle yapılan karşılaştırmadan hareketle
19.yüzyılın ikinci yarisinda inşa edilmiş olduğunu söylemek mümkündür.

Melede Çeşmesi, genel görünüş.
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Melede Çeşmesi, kitabe.

998

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : AYGÖSTEN
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :
Yeri : Develi merkez (Everek) İbrahim Ağa
Mahallesi Kara Müftü Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Çeşme 19.yy sonlarında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Eser günümüzde kullanılmamakta olup, üst kısımlarında ve
arka cephesinde tahrip olan kısımlar mevcuttur.
Bağımsız, tek kemerli olarak inşa edilen çeşme
3.53 m. yüksekliğinde ve 3.19 m. genişliğindedir. Çeşme nişinin üzeri yuvarlak kemerle
örtülmüştür. Yuvarlak kemer yanlardaki yığma
ayaklara oturmaktadır. 1.85 m. genişliğindeki
çeşme nişinin köşelerine 2.30 m. yüksekliğinde oldukça zarif birer sütünce yerleştirilmiştir.
Herhangi bir taşıyıcı fonksiyonu olmayan sütünceler tamamen estetik amaçlı olarak tasarlanmıştır. 0.92 x 0.45 m. boyutlarında olan
ayna taşı zeminden 0.15 m. yüksektedir. Çeşmenin ön cephesinin yan yüzleri bordürler şeklinde tasarlanmış, fakat bordürlerin üzeri boş
bırakılmıştır.
Süslemesi : Çeşme üzerinde niş köşelerine
yerleştirilen iki zarif sütünceden başka herhangi bir bezeyici öğe bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşme tamamen kesme taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Çeşme üzerinde tarihi ve
banisi hakkında bizlere bilgi verecek herhangi
bir kitabe yoktur.
Çeşme üzerinde tarihini veren her hangi bir
kitabe olmaması ve Develi’deki çeşmelerden
farklı bir üslupla inşa edilmesinden dolayı tarihlendirilememiştir. Fakat çeşmenin bulunduğu alan 19.yy sonlarında iskana açılmıştır.
Çeşmenin de bu dönemlerde inşa edilmiş olma
ihtimali yüksektir.

(Sultan Topçu’dan)

Kaynakça :
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.94-95.

Aygösten Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : YEDEK 			
			MAHALLESİ 		
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Yukarı Develi Yedek Mahallesi Uzunlu Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmaktadır
Tarihi : Çeşmenin XIX. yy sonlarıyla XX.
yy başlarında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve rniinari özellikleri : Bağımsız, tek
kemerli olarak inşa edilen çeşme, 2.62 m. yüksekliğinde ve 3.45 m. genişliğindedir. 0.50 m.
derinlikteki çeşme nişinin üzeri sivri kemerle
örtülmüştür. Sivri kemer yanlardaki yığma
ayaklar üzerine oturmaktadır. Niş duvarında
yer alan ayna taşı zeminden 0.20 m. yüksektedir. Nişin içerisi sıvanmış ve üzeri badana ile
boyanmıştır. Çeşme ön cephesinin köşelerinden
cepheden öne doğru 00.1 m. çıkıntı yapan 0.20
m. genişliğindeki silme kuşağının üzeri boş bırakılmıştır. Bu silme kuşağı üstte çeşme saçak
kısmı ile birleştiği noktada içeri doğru dalgalanmalar yapacak şekilde düzenlenmiş olup
saçak kısmı iki düz silme ile oluşturulmuştur.
Çeşmenin tepelik kısminin tam ortasında 0.40
x 0.60 m. ölçülerindeki inşa kitabesi yer almaktadır. Kitabe oldukça tahrip olmuştur.
Süslemesi : Kitabenin solunda ve sağında
“S” ve “C” şeklinde kıvrımlar yapan barok karakterli, uçları spirallerle sonlanan bezemeler
bulunmaktadır.
Çeşmenin ön cephesinin köşelerinde silme
kuşağı üzerinde yer alan içeri doğru dalgalanmalar yapan bezemelerle,, tepelik kisminda yer
alan kitabe, kitabenin sağma ve soluna yerleştirilen “S” ve “C” şeklinde kıvrımlar yapan uçları spiralli süslemelerden başka eserde bezeme
öğesi bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşme tamamen kesme taştan inşa edilmiş
Kitabesi : Çeşme’nin tepelik kısmı üzerinde
bulunan taş kitabe tamamen tahrip olmuştur.
Tarihlendirme : Çeşme’nin tepelik kısmı
üzerinde bulunan taş kitabe tamamen tahrip olduğundan dolayı çeşmenin banisi ve inşa tarihi
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hakkında bilgi edinilememiştir. (Bazı harflerin
dişinda kitabe okunamamaktadır.)
Çeşme nişinin sivri kemerle örtülmüş olmasi
çeşmenin XVI. yy çeşmeleriyle olan en büyük
benzerliğidir. Fakat çeşme saçağı üzerinde bulunan
tepelik uygulaması Kayseri çeşmelerinde XVII.
yy’dan sonra görülmektedir. Tepelik kısmındaki
barok karakterli bezemeler Talas Meydan (1887)
ve Kayseri Sefika Hanım (Lise) (1919 - 1921)
çeşmelerinin bezemeleriyle yakın benzerlikler içerisindedir. Bu benzerlikleri göz önünde bulundurarak, çeşmenin XIX. yy sonlarıyla XX. yy başlarında inşa edilmiş olma ihtimali yüksektir.
Kaynakça:
Kerim Türkmen, “’Kayseri’nin Şirin îlçesi
Talas”, Sanatsal Mozaik. İstanbul, 2000, s.34.
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri, 2000, s.211-215
Kerim Türkmen , “Develi Tarihine Işık Tutacak Kitabeler”. Bütün Yönleriyle Develi I.
Bilgi Şöleni 26-28 Ekim 2002, Develi, Develi,
2003, s.222.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.93-94.

Yedek Mahallesi Çeşmesi, genel görünüş.

Yedek Mahallesi Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : DEVELİ LİSESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) İstiklal Caddesi Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İşlevine uygun olarak
kullanılmaktadır.
Tarihi : 1923-33
Plan ve mimari özellikleri : Develi merkez (Everek) İstiklal Caddesi Cami-i Kebir
Mahallesi’nde bulunan ve günümüzde lise olarak kullanılan eser kurulan bir dernek yoluyla önceden mezarlık olarak kullanılan bir alan
üzerine inşa edilmiştir. Okulun inşasına 1923
senesinde başlanılmış olup, 1933 yılında tamamlanarak aynı yıl öğretime açılmıştır. Okul
Mimar Süleyman Unutulmaz tarafından tamamen kesme taşla inşa edilmiştir.
Bir bodrum ve iki kattan oluşan okul
Develi’de bulunan sivil ve dini mimari eserlerden farklı bir üslupta yapılmıştır. Doğubatı yönünde uzanan okulun giriş kısmı kuzey
cephenin tam ortasında yer almaktadır. Giriş
kısmının mimari tasarımına ilk bakıldığında
yapının bir köşk havasında yapıldığı düşünülmektedir. Süleyman Unutulmaz giriş kısmını
iki katlı ve birbirinin simetriği olarak yapmıştır. Giriş kısmının önüne beş bölümlü bir revak
yerleştiren mimar, revağın renkli taş almaşıklı
yuvarlak kemerlerini ince, zarif sütunlar üzerine oturtmuştur. Revak ortasında yer alan kemerin altına sütun yerleştirmemiş, kemeri havada
asılı bırakarak bu bölümün altına yarım daire
şeklinde bir balkon eklemiştir. Balkonun etrafı
taştan korkulukla çevrilerek, alt kısmı kırmızı,
siyah ve beyaz kare biçimli taşlardan oluşan
bir kaplama ile bezenmiştir. Üst kattaki revaklı
balkona geçişi sağlayan bordürün üzeri kaval
silmelerle bezenmiş ve sütunların oturduğu pabuçluklar merdiven basamağı şeklinde alttaki
kemerlerin boşluklarına kadar uzanarak, uçları
içlerinde kırmızı renkli kabaralar yerleştirilen
üçgen panolarla son bulmuştur. Aynı uygulama
ikinci katın saçak kısmında da tekrarlanmış ve
saçak kısmı yapının bütün cephelerini dolaşan
taş korkulukla sonlandırılmıştır.
Yapının zemin katına giriş kapısı öndeki
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revaklı kısmın ortasındaki asılı olan kemer ile
bütünleştirici bir özellik sağlamak maksadıyla
ikiz yuvarlak kemerli olarak yapılmıştır. Giriş
kapısının doğu ve batısında yer alan pencereler
yuvarlak kemerli olarak tasarlandığından giriş
kapısı da ikiz yuvarlak kemerli olarak ele alınmıştır. Üst kat revağında içeriye giriş renkli taş
almaşıklı sivri kemerli bir kapıdan sağlandığı
için de mimar burada bu kapının doğu ve batısında yer alan pencereleri sivri kemerli olarak
tasarlamıştır. Bu uygulama bize mimarın estetiğe ve mimari elemanlar arasındaki uyuma ne
kadar çok önem verdiğini göstermektedir.
Alt kat giriş kapısından yapının zemin katına girilmektedir. Bu katta doğu-batı yönünde
uzanan “U” şeklinde bir koridor ve koridorun
etrafına yerleştirilen dokuz oda yer almaktadır.
Merkezdeki oda 7.50 x 7.50 m. boyutlarında
kare bir mekân olup güney cepheden dışa taşıntı
yapmaktadır. Odanın üzeri düz beton dam olup,
güney cephesi üzerine açılan yuvarlak kemerli
üç adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Odanın
duvarları sıvayla kapatılmıştır. Oda günümüzde
sınıf olarak kullanılmaktadır. Bu odanın batısında yer alan 4.90 x 5.00 m. boyutlarında ki oda
güney cephesi üzerine açılan iki adet pencereyle aydınlatılmaktadır. Bu oda günümüzde lise-

nin idari personeli tarafından kullanılmaktadır.
Bu odanın batısında yer alan oda 7.50 x 7.50
m. boyutlarında dikdörtgen bir oda olup güney
cephesine açılan üç ve batı cephesine açılan iki
pencere ile aydınlatılmaktadır. Bu oda günümüzde sınıf olarak kullanılmaktadır. Bu odanın
kuzeyinde yer alan merdivenlerle ikinci kata çıkılmaktadır. Merdivenlerin kuzeyinde yer alan
6.00 x 6.10 m. boyutlarında dikdörtgen oda batı
cephesinde yer alan iki ve güney cephesinde
yer alan bir pencereyle aydınlatılmaktadır. Oda
günümüzde okul personeli tarafından kullanılmaktadır. Bu odanın kuzeyinde yer alan 7.00
x 7.00 m. boyutlarındaki oda batı cephede iki,
kuzey cephede üç ve doğu cephede iki pencere
olmak üzere yedi pencere tarafından aydınlatılmaktadır. Bu oda günümüzde idari personel
tarafından kullanılmaktadır.
Merkezde yer alan ve güney cepheden dışa
çıkıntı yapan kare planlı odanın doğusunda 5.00
x 5.00 m. boyutlarındaki oda ve bu odanın doğusunda yer alan 8.10 x 8.00 m. boyutlarındaki
odalar merkezde yer alan kare odanın batısında
ki odaların bir simetriği şeklinde yapılmışlardır. Yine bu odaların kuzeyinde yer alan odalarda batıda yer alan odaların bir simetriğini teşkil
etmektedirler. Bu odaları “U” şeklinde dolaşan
koridorun kuzey, doğu ve batı cephelerine toplam on iki pencere açılmıştır.
Lisenin birinci katına koridorun doğu ve
batı köşelerinde yer alan 14 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Birinci katında etrafını
zemin kattaki gibi “U” şeklinde bir koridor dolanmaktadır. Koridorun etrafına alt kattaki odaların simetriği olan dokuz oda yerleştirilmiştir.
Odaların üzeri düz damla kapatılmıştır.
Giriş cephesindeki mimari uyumu yapının
zemin ve üst katındaki odalarda da başarıyla
sergileyen mimar alt ve üst katta toplam 102

pencere kullanarak yapının iç mekânının oldukça ferah bir mekân olmasını sağlamıştır.
Yapının doğu ve batı kollarının altında bodrum katları yer almaktadır. Bu bodrum katlardan doğudaki, dört odadan oluşmakta ve günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Batıdaki
bodrum katında iki oda ve helâlar yer almaktadır.
Süslemesi : Yapının dış cepheleri oldukça
zarif bir şekilde pencere altlarına oyma şeklinde
yerleştirilen içinde papatya şeklinde bezemeler
bulunan dikdörtgen panolar ve iki katın arasını
tamamen dolanan silme kuşağıyla bezenmiştir.
Yapının saçak kısımları testere dışı şeklinde tasarlanmış ve ön cepheyi tamamen dolaşan bir
bordürle bezenmiştir. Çatının etrafını dolaşan
taş korkuluk, ön cephede kafes oyma tekniği
ile yapılmışken, arka cephede bundan vazgeçilerek, korkuluk taştan oyulmuş göbeklerle
oluşturulmuştur.
Malzeme ve teknik : Okul tamamen kesme
taşla inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 1933’te ortaokul olarak
inşa edilen yapı 1957 yılında liseye dönüştürülmüştür. Günümüzde de Develi Lisesi olarak
hizmet vermektedir.
Kaynakça:
GÜRLEK, Ahmet, Memleketim Develi,
Ankara, 1975.
------------------------,Develi
Fotoğrafları
(Albüm), C. I, Develi, 2006.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.100-103.
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Develi Lisesi, cephe bezemesi.
Develi Lisesi, iç mekan.
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ESERİN ADI :DEVELİ 			
		 ASKERLİK 		
		 ŞUBESİ 			
		 (Hükümet Konağı)
		 ve ASKERLİK 		
		 ŞUBESİ LOJMANI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi Merkez (Everek) Elbiz
Caddesi’nde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Develi Askerlik Şubesi
olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Develi Askerlik Şubesi, XIX. yy
son çeyreğinde Hükümet Konağı olarak inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : İki kattan oluşan Askerlik Şubesi’nin doğu ve batı cepheleri
altlı üstlü açılan altışar yuvarlak kemerli pencere ile hareketlendirilmiştir. Kuzey cephe, giriş kısmının doğu ve batısına açılan altlı üstlü
yerleştirilmiş on iki adet yuvarlak kemerli pencereyle dışa açılmaktadır. Güney cephe aynı
zamanda revaklı giriş kapısının da bulunduğu
cephedir. Giriş kapısı cephenin tam ortasında
yer almakta olup kapıya batı tarafında bulunan
beş basamaklı bir merdivenle çıkılır. Kapının
önüne iki yekpare sütun tarafından taşınan revaklı bir balkon yapılmıştır. Bu uygulama ikinci katta da tekrarlanmış ve orijinalde neo-klasik
bir üslupla ele alınan üçgen alınlıklı bir çatıyla
sonlandırılmış, fakat günümüzde bu üçgen alınlıklı kısım yıkılmıştır. Alınlığın ortasında bulunan taş madalyon içerisindeki II. Abdülhamid’e
ait tuğra ikinci kat balkonunun demir korkuluğu üzerine konmuştur. İkinci kat balkonunun,
içeriye girişi sağlayan düz lentolu kapısının
üzerinde kitabe yazılması için düşünülmüş, fakat yazılmamış kitabe panosu bulunmaktadır.
Revaklı giriş kapısının doğu ve batısına cephe yüzeyinden taşıntı yapan yuvarlak kemerli
üçer adet pencere açılmıştır. Birinci kat pofilli
bir silme kuşağıyla ikinci kattan ayrılmaktadır.
Bu silme kuşağı cephe köşelerinde sonlanmaktadır. Cephe köşeleri, cephe yüzeyinden taşıntı
yapan bir plaster şeklinde tasarlanmıştır. İkinci
kat balkonunun doğu ve batısına yuvarlak kemerli üçer adet pencere açılarak alt katla uyum
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sağlanmıştır. Cephenin saçak kısmını üç kademeli profilli bir silme kuşağı dolanmaktadır.
Askerlik Şubesi’nin iç mekânına birinci kattaki revaklı kısımda bulunan yuvarlak kemerli
kapıdan girilmektedir. İç mekânın giriş katında
yer alan odaların tavanları, ahşap tavan olarak
tasarlanırken, zemin beton malzemeyle inşa
edilmiştir. Giriş katı cephe duvarları üzerine
açılan yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmaktadır. Bu mekânda giriş kapısının bulunduğu aks üzerinde yer alan iki merdivenle üst
kata çıkılmaktadır.

Askerlik Şubesi’nin ikinci katında bulunan
odaların üzerleri ahşap tavanla örtülmüştür. Bu
katın zemininde de ahşap döşeme kullanılmıştır.
Şubenin bir de bodrum katı bulunmaktadır.
Bodrum kat bir dönemler hapishane olarak kullanılmıştır. Günümüzde bodrum kata kum doldurulmuştur.
Süslemesi : Askerlik Şubesi’nin cepheleri
üzerinde saçak ve iki kat arasını dolaşan silme
kuşaklarından başka herhangi bir bezeyici öğe
bulunmaz.
Günümüze ulaşamayan giriş revağı üzerinde, neo-klasik bir tarzla ele alınan üçgen alınlıklı çatının bir benzer örneğiyle Kayseri Lisesi
(1904) giriş revağının çatı kısmında karşılaşılmaktadır. Osmanlı Mimarisine, neo-klasik
üslup III. Selim (1789-1807) döneminde batı
tesirli bir sanat akımı olarak girmiş ve II. Mahmut döneminde gelişmesini devam ettirmiştir. Bu dönemde inşa edilen kamu yapılarının
hemen hemen hepsi bu üslubun etkisi altına
girmiştir. Bu çeşit yapıların en tipik özelliği
cephelerinde bir veya birkaç antik taklidi sütuna dayanan üçgen biçiminde bir alınlığa sahip
olmalarıdır. Develi Askerlik Şubesi de bu üslubun geç örnekleri içerisinde, üslubun Anadolu
taşra mimarisindeki uzantılarından birini teşkil
etmektedir.
Malzeme ve teknik : İki kat ve bir bodrumdan oluşan Askerlik Şubesi, tamamen kesme
taştan inşa edilmiş olup üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır
Kitabesi : Askerlik Şubesi, üzerinde inşa
tarihini ve banisini veren herhangi bir kitabe
bulunmamaktadır.
Tarihlendirme : Güney cephede giriş revağının üst kat duvarı üzerinde kitabe için hazırlanmış taş panonun, üzerine kitabe hak edilmemiştir.
H. 1288/M. 1871-72, H.1289/M. 1872-73,
H. 1290/M. 1873-74 vd. tarihli Ankara Vilayeti
Salnamelerinde Develi’de bir hükümet konağı
bulunduğundan bahsedilmektedir. Fakat salnamelerde konağın bulunduğu yer belirtilmemektedir. Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda
bulunan H. 1334/M. 1915 tarihli bir belgede
Develi’de Hükümet Konağı inşasına ilişkin kayıt vardır. Bu belgenin 1915 tarihli olmasını ve

en erken tarihli salnamenin de 1871-72 tarihli
olmasını dikkate alarak, 1915 tarihli belgede
inşasından bahsedilen Hükümet Konağı’ndan
önce Develi’de bir hükümet konağı bulunduğunu kesin olarak söylememiz mümkündür.
Konak üzerinde II. Abdülhamid’in tuğrasının
bulunması bu yapının salnamelerde geçen Hükümet Konağı olduğunun açıkça delilidir. Bu da
şunu göstermektedir ki 1915 yılında Develi’de
yeni bir hükümet konağı inşa edilmiş olup eski
hükümet konağı askeriyeye tahsis edilmiştir.
Sonuç olarak Develi Askerlik Şubesi, XIX.
yy son çeyreğinde Hükümet Konağı olarak inşa
edilmiş olup, 1915 tarihinde yeni bir hükümet
konağının inşa edilmesinden dolayı askeri alanda hizmet vermeye başlamıştır.
Kaynakça:
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.97-100.

Askerlik Şubesi, eski bir fotoğraftan genel görünüş.

Askerlik Şubesi, tuğra.
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ESERİN ADI :ASKERLİK			
		 ŞUBESİ LOJMANI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Develi merkez (Everek) Elbiz Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Askerlik Şubesi lojmanı olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesine göre H. 1318 / M. 1900
tarihinde Mimar Hakkı bin Mahmut tarafından
inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Konak, 1989
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
restore edilmiştir.
Konağın doğu cephesi, bodrum katı ve giriş katı üzerine açılan beş adet dikdörtgen ve
cephenin birinci kat üzerinde bulunan, cephe
yüzeyinden taşıntı yapan beş adet yuvarlak kemerli pencereyle hareketlendirilmiştir. Konağın girişi günümüzde kuzey cephe üzerinde yer
alan kapıdan sağlanmaktadır. Bu cephede, bodrum kat üzerine iki adet yuvarlak pencere, giriş
katı üzerine yedi adet dikdörtgen pencere ve birinci kat üzerine de yedi adet yuvarlak kemerli
pencere açılmıştır. Giriş kapısının, orijinalde,
önünde, doğu ve batısında yer alan basamaklarla çıkılan dört bölümlü bir revak bulunmaktaydı. Fakat bu kısım yıkılmıştır. Konağın batı
cephesi, bodrum katı üzerine iki dikdörtgen, giriş katı üzerine yanlarda iki büyük dikdörtgen
ortada küçük kare bir pencereyle hareketlendirilmiştir. Birinci kata da yanlarda yuvarlak kemerli iki adet pencere ve ortada küçük bir adet
kare pencere açılmıştır. Bu kat cephe duvarının kuzey köşesinde yer alan yuvarlak kemerli
pencerenin üzerinde 0.45 x 0.27 m. ölçülerinde
üç satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır.
Konağın güney cephesi orijinalde giriş kapısının bulunduğu cepheydi. Günümüzde cepheden 1.90 m. taşıntı yapan giriş kat revağının
doğu ve batısında bulunan merdiven basamakları sökülerek buradaki giriş kapısı iptal edilmiş
ve dört sütunlu revak giriş katının balkonuna
dönüştürülmüştür. Bu cephenin bodrumu üzerine ikisi yuvarlak kemerli biri tamamen yuvarlak formlu üç adet pencere açılmıştır. Giriş
katı üzerine balkon kapısının doğu ve batısına
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birer adet dikdörtgen pencere yerleştirilmiştir.
Balkonun doğu ve batısına açılan ikişer adet
dikdörtgen pencereyle cepheye hareket kazandırılmıştır. Birinci kat alt katın bir tekrarı olup
buradaki pencereler yuvarlak kemerli olarak
tasarlanmıştır. Her iki katın balkonunun etrafı
alçıdan yapılmış şebekelerle tezyin edilmiştir.
Konağın bütün cephelerinde katlar arası profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Konağın
saçak kısmı üç kademeli profilli silme kuşakları ile oluşturulmuş olup saçağın üzeri kırma
çatıyla kapatılmıştır.
Konağa kuzey cephe üzerinde yer alan düz
lentolu kapıdan girilmektedir. Giriş katının ortasında bir koridor yer almakta ve koridorun
kuzey ve güneyinde odalar sıralanmaktadır.
Girişin doğusunda yer alan oda 4.90 x 4.25 m.
ölçülerinde olup üzeri ahşap tavanla örtülüdür.
Oda kuzey ve doğu cephesi üzerine açılan ikişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Bu odanın
güneyinde odaya bitişik mutfak yer alır. Mutfak 2.50 x 4.25 m. ölçülerinde olup üzeri ahşap tavanla kapatılmıştır. Mutfak doğu cephesi
üzerine açılan dikdörtgen bir pencere ile aydınlatılmıştır. Mutfağın güneyinde ikinci bir oda
bulunur. Oda 5.70 x 4.25 m. ölçülerinde olup
üzeri ahşap tavanla kapatılmıştır. Oda güney ve
doğu cepheleri üzerine açılan ikişer pencere tarafından aydınlatılır. Bu odaların simetriği olan
üç oda da koridorun batısında bulunmaktadır.
Konağın birinci katına kuzeybatı köşesinde
yer alan merdivenle çıkılır. Üst kat alt katın bir
tekrarı niteliğindedir. Bu katında doğu ve batısında üçer dikdörtgen oda yer almaktadır. Odaların üzerleri ahşap tavanla örtülmüştür.
Süslemesi : Konağın cepheleri üzerinde,
katlar arasındaki profilli silmeler ve güney cephede yer alan revaklı balkon kısmından başka,
lojman oldukça sade bir şekilde ele alınmıştır.
Malzeme ve teknik : Tamamen kesme taştan inşa edilmiş olan lojman iki kat ve bir bodrumdan oluşmakta olup üzeri ahşap kırma çatıyla kapatılmıştır.
Kitabesi : Lojman, batı cephesi üzerindeki
Üç satırlık inşa kitabesinin Okunuşu:
..........................................................
Amel-i Üstat Hakkı bin Mahmut......
Sene 1318. yazılıdır.

Tarihlendirme : Lojman, batı cephesi
üzerindeki kitabeye göre H. 1318 / M. 1900
tarihinde Mimar Hakkı bin Mahmut tarafından
inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri , 1993, s.163.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Sultan II.
Abdulhamid Dönemi Bina ve Kitabeleri”, I.
Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996), Kayseri, 2000, s.
57-58.

Semavi Eyice, “XVIII. Yüzyılda Türk Sanatı ve Türk Mimarisinde Avrupa Neo-Klasik
Üslubu”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yıllığı, S. 9-10, İstanbul, 1981, s. 169.
Uygur Kocabaşoğlu-Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri,1998, s. 1-301
YILDIRIM, Hacı Osman, “Osmanlılarda
Arşivcilik, Günümüzde Osmanlı Arşivi Daire
başkanlığı ve Develi ile İlgili Arşiv Belgelerinden Seçmeler”, Bütün Yönleriyle I. Develi
Bilgi Şöleni 26-28 Ekim 2002, Develi, Develi,
2003. s. 317-339.
Sultan TOPÇU, Develi’de Türk Eserleri,
Develi 2007, s.96-97.

Askerlik Şubesi Lojmanı, genel görünüş.
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Askerlik Şubesi Lojmanı, kitabe.

Askerlik Şubesi Lojmanı, genel görünüş.
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ESERİN ADI : FELAHİYE 		
		 KEPİÇ KÖYÜ 		
		 ROMA MEZARI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Kepiç
köyü, Kazıklı mevkiinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu: Yapının üst örtüsü kısmen yıkılmıştır. Defineciler tarafından içinde ve
çevresinde yer yer kaçak kazılar yapılmıştır.
Tarihi : M.S.2-3.yüzyıllarda yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir eserdir. Mezar
yapısının kaide kısmıyla gövde bölümü dışa
taşırılmış kavisli silme kuşağıyla ayırılmıştır.
Yapıya güney cephesi ortasına açılan düz lentolu bir kapıdan girilmektedir. Yapının doğu,
batı ve kuzey duvarları yuvarlak kemerli birer
pencere ile boşaltılmıştır. Eserin iç mekanda
kuzey tarafında doğu ve batı duvarlardan içe
taşırılmış ayaklar üzerine atılmış bir yuvarlak
kemerle desteklenmiş olduğu göze çarpmaktadır.Üst örtü basık beşik tonozdur. Bu ayakların

taşıdığı yuvarlak kemer korint tarzı başlıklara
oturmaktadır. Başlıklar akantüs yapraklarıyla bezenmiştir. Yapıyı içten kademeli üç sıra
düz silme kuşağı çevirmektedir. Eserin mezar
odasına ulaşmak için zeminde kaçak kazılar
yapıldığını gösteren açmalar vardır. Eserin kuzey cephesinin bir üçgen alınlığa sahip olduğu
mevcut bakiyelerden anlaşılmaktadır. Dışarda
tüm cepheler saçak seviyesinde yüzeyden taşırılmış diş dizisinden oluşan friz ve silmelerle
hareketlendirilmiştir.
Süslemesi : Yapının dış cephesindeki silme
kuşakları ve diş dizisinden oluşan friz ile duvar
köşelerinde ve iç mekanda kemerin oturduğu
korint tarzı başlıkta bulunan akantüs yaprakları
bezeme olarak kabul edilebilecek unsurlardır.
Yapının kuzey cephesindeki üçgen alınlık ise
yıkılmıştır.
Malzeme ve teknik : Oldukça düzgün kesme taş ve mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen MS.2-3 yüzyılda yapılmış olmalıdır.

Roma Mezarı, genel görünüş.
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Roma Mezarı, giriş cephesi.

Roma Mezarı, yan cephe.
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Roma Mezarı, üst örtü.

Roma Mezarı, iç mekan.
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ESERİN ADI : FELAHİYE 		
		 MERKEZ KALE
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Kale Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda ve
kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1305/M.1883-84.
Plan ve mimari özellikleri : Cami tek mekanlı olup üzeri kubbeyle örtülmüştür. Caminin kuzeyindeki son cemaat yeri ve güneydoğu köşedeki minare sonradan inşa edilmiştir.
Camiye kuzey cephenin ortasın açılan basık
kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapı kemeri bir silmeyle çerçevelenmiş olup, kapı kemer
köşeliklerinde yedi köşeli yıldız kabartması bulunmaktadır. Caminin içi 1 m. yüksekliğe kadar
ahşap lambrilerle kaplanmıştır. Caminin kuzey

Kale Cami, genel görünüş.
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ve güney cephesine ikişer, batı cephesine bir
pencere açılmıştır. Doğu cephe sağırdır. Harim
mekanının üzeri zemine kadar inen pandantiflerle geçilen kubbeyle örtülüdür. Kubbeyi ise
duvara örülmüş kemerler taşımaktadır. Kubbe
kasnağına pencereler açılmıştır. Caminin mermer malzemeyle yenilenmiş mihrap ve minberi
orijinal değildir.
Süslemesi : Camide herhangi bir bezeme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin orijinal kitabesi yoktur.
Doğu cephenin kuzey tarafına yerleştirilen ve
latin harfleriyle düzenlenen kitabeden yapının
H.1305 yılında inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : H.1305/M.1883 yılında
inşa edilmiştir.

Kale Cami, giriş kapısı.

Kale Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : FELAHİYE 		
		 BEYLER 			
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Felahiye ilçe merkezinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi: Kitabesi yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Beyler Camii
tek mekanlı camilere örnektir. Caminin kuzey
tarafinda sonradan yapılmış bir son cemaat yeri
bulunmaktadır. Cami harimine kuzey cephe
ortasına konumlandırılmış yuvarlak kemerli
bir kapıdan girilmektedir. Harim tek kubbeyle
örtülüdür. Kubbeye neredeyse zeminden baş-

Beyler Cami, genel görünüş.
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layan pandantiflerle geçilmiştir. Mekanı örten
kubbe dışarıda yüksek bir kasnak üzerine oturmaktadır. Harim kuzey tarafinda bir kadınlar
mahfili bulunmaktadır. Yapının kuzey ve doğu
duvarları birer, güney duvarı iki pencereyle boşaltılmıştır.
Caminin kuzeydoğu köşesinde damda, köşk
minaresi yer almaktadır. Günümüzde kullanılan tek şerefeli minare sonradan yapılmıştır.
Süslemesi : Camide süsleme olarak herhangi bir bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen 19-yüzyılın
sonlarında inşa edilmiş olmalıdır.

Beyler Cami, genel görünüş.

Beyler Cami, iç mekan.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1017

Beyler Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : İNCESU/			
		 VİRANŞEHİR 		
		 ROMA MEZARI
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Viranşehir
Köyünde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Üst örtüsü yıkılmış,
duvarları sağlam durumdadır. Ancak kaçak kazılarla zemin taşları sökülmüştür.
Tarihi : 2 veya 3 .yüzyıl Roma dönemi yapısıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Köyün batısında bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Kare plânlı
bir yapıdır. Girişin doğu cepheden olduğu yapının üst örtüsü yıkılmıştır. Ancak bazı araştırmacılar yıkılmış olan üst örtünün kubbe olabileceğini ileri sürmektedirler. Mezar yapısının
içi, her cephede yuvarlak kemerli derinliği
olmayan eyvan tarzında düzenlenmiştir. Giriş
cephesine çıkışı sağlayan merdivenli bölümde

ve yapının zemininde kaçak kazılar nedeniyle
tahribatlar olmuştur. Duvarların çatı seviyesinde ahşap hatıl yuvalarının varlığı üst örtünün
ahşap olabileceğini de hatırlatmaktadır. Kuzey
duvarda küçük bir pencere açıklığı dikkati çekmektedir.
Süslemesi : Mezar yapısının kripta kısmıyla
üst mabed kısmını ayıran kalın silme kuşağı dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Romalılar zamanında 2
veya 3. yüzyılda yapıldığı söylenmektedir.
Kaynakça:
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri 1993, s.37.

Roma Mezarı, genel görünüş.
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Roma Mezarı, giriş cephesi.

Roma Mezarı, iç mekan.
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ESERİN ADI :
		
		
		

İNCESU 			
MERZİFONLU 		
KARA MUSTAFA
PAŞA CAMİSİ

İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Merzifonlu Kara Mustafapaşa Külliyesi içinde arastanın
batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : 1670 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Külliyenin batısındaki geniş avlu içinde yer alan cami, tek
mekanlı üzeri kubbeyle örtülü ve üç bölümlü
son cemaat yerinden oluşmaktadır. Tek şerefeli minaresi harimin kuzeybatı köşesindedir.
Harim mekanını örten kubbe sekizgen bir kasnak üzerine oturmaktadır. Köşeler herhangi bir
strüktürel fonksiyonu olmayan sembolik ağırlık kuleleriyle desteklenmiştir. Kubbe kasnağının yatay ve dikey eksenlerine birer yuvarlak
kemerli pencere açılmıştır. Caminin doğu ve
batı cephelerinin alt kısmında dikdörtgen boyutlu üçer pencere bulunmaktadır. Basit silmelerle çerçevelenen pencerelerin üzerinde sivri
kemerli alınlıklar yer alır. Alınlıklar bezemesizdir. Her iki cephenin üst kısmında bulunan
sivri kemerli üçer pencere alçı şebekeli olup
kemerleri kırmızı ve bej renkli taşların dönüşümlü kullanımıyla örülmüştür. Caminin kuzey
ve güney cephelerinde alt kısımlarda ikişer, üst
kısımda ise üçer pencere yer almaktadır. Bu alt
ve üst pencereler diğer pencerelerle aynı özelliklere sahiptirler.
Kapısı son cemaat yerine açılan kuzeybatı
köşedeki minare, zeminden beden duvarlarının
1 m. altına kadar yükselen bir kaide üzerine
oturtulmuştu.
Harimin kuzeyindeki son cemaat yerinin
üzeri farklı çaplarda ve pandantifle geçilmiş
üç kubbe ile örtülmüştür. Kubbelerin üzeri sal
taşları ile kapatılmış olup tepelerinde taştan
yapılmış birer alem bulunur. Ortadaki kubbe
yanlardakinden daha küçük düzenlenmiştir.
Kubbelerin oturduğu kemerleri taşıyan ayaklar
yığma sekizgen şeklinde tasarlanmıştır. Doğu
köşedeki ayak kısmen erimiştir. Ayakları bir-

(Mustafa Denktaş’tan)

birine ve duvara bağlayan sivri kemerler, bir
sıra silmeyle hareketlendirilmiş olan yastıklara oturmaktadır. Kuzey cephedeki pencerelerin
kenarlarında birer mihrabiye nişi bulunmaktadır. Son cemaat yerinin batısındaki sivri kemerli üst pencerenin önüne taş konsollara oturan
mükebbire yerleştirilmiştir.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Harime girişi sağlayan cümle kapısı duvardan 7 cm. çıkıntı yapmaktadır. Kapının basık
kemeri siyah ve kahverenkli taşlardan dönüşümlü olarak örülmüştür. Kemerin üzerindeki
dikdörtgen panonun içerisine üç bölüm halinde
yazılmış kitabe yerleştirilmiştir. Ortadaki dairevi pano içerisinde caminin H.1277/M.1860
yılında tamir edildiğini gösteren bir kitabe dikkati çekmektedir. Cami harimi 12.80x12.80
m.ölçülerinde kare bir mekandır. Mekanı örten
kubbeye köşelerdeki tromplarla geçilmiştir.
Kubbe eteği kalın tutulmuş bir kaval silmeyle hareketlendirilmiştir. Güney cephe ortasındaki mihrap beş köşelidir ve duvardan 30 cm.
çıkıntı yapmaktadır. Mihrap bezemesiz tek
bordürle kuşatılmıştır. Kesme taştan yapılan
minber oldukça sadedir. Harimin kuzeyindeki
ahşap mahfil sekizgen biçimli dört taş ayağa
oturmaktadır. Mahfile çıkış, giriş kapısının batısında yer alan dikdörtgen açıklıktan geçilerek
girilen ve beden duvarları içerisine yerleştirilen
helezonik merdivenle sağlanmıştır. Caminin
1860 yılında bir onarım geçirdiği giriş kapısı
üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Caminin
ayrıca 1953-54 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmış olduğu bilinmektedir.
Süslemesi : Yapıda basit silmelerin dışında
kayda değer süsleme bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Cami üzerinde inşaat kitabesi
yoktur. Var olan onarım kitabesi 1860 tarihlidir.
Tarihlendirme : 1670 yılında inşa edilen
külliyenin 1678 yılında düzenlenmiş bir vakfiyesi vardır. Dolayısıyla yapı 1670 yılında inşa
edilmiştir. 1860 ve 1953-54 yıllarında onarım
görmüştür.
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Kaynakça:
Albert
Gabriel,
Monument
Turcs
D’Anatolia, c.1, Paris 1931, s.242.
Aptullah Kuran, “Klasik Osmanlı Mimarisi
Çağının Sonlarında Yapılan İki Külliye”, Vakıflar Dergisi, S.9 (1971), s.239.
Zeynep Nayır, Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası (1609-1690),
İstanbul 1975.
Mustafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi” Vakıflar Dergisi, S.26
(1997), s.199-200.

Kara Mustafa Paşa Cami, genel görünüş.

Kara Mustafa Paşa Cami, son cemaat mahalli cephesi.

Kara Mustafa Paşa Cami, giriş kapısı.

Kara Mustafa Paşa Cami, iç mekan.
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Kara Mustafa Paşa Cami, kitabe.

Kara Mustafa Paşa Cami, kitabe.
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Kara Mustafa Paşa Cami, iç mekan.

Kara Mustafa Paşa Cami, kadınlar mahfili.
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ESERİN ADI : SÜKSÜN AŞAĞI 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün Kasabasında, Aşağı Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : Yapının orijinal kitabesi yoktur ancak giriş cephesinde latin harfleriyle yazılmış
kitabede caminin H.1110/M.1689 tarihinde
yaptırılmış olduğu yazılıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
yönde inşa edilen yapı dikdörtgen bir plân arz
etmektedir. Camiye kuzey cephenin ortasına
açılan basık kemerli bir kapıdan girilmektedir.
Caminin harim bölümü, ikişerden üç sıra halinde toplam 6 ayağa doğu-batı doğrultuda atılan sivri kemerlerle mihraba paralel dört sahna
bölünmüştür. Üst örtü beden ve kemer duvarlarına atılmış ahşap kirişler üzerine düz toprak
dam iken, günümüzde kiremitli kırma çatıyla

Aşağı Cami, genel görünüş.
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kaplanmıştır. Kuzey cephede giriş kapısının iki
yanında ikişerden dört pencere var. Bu pencerelerin üstünde de birer pencere bulunmaktadır.
Doğu, batı ve güney cephede de ikişer pencere
ile caminin aydınlatılması sağlanmıştır. Caminin mihrabı ve minberi yenilenmiş, kayda değer özellikler taşımamaktadır.
Süslemesi : Oldukça sade olan yapıda bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarının
tamamında kaba yonu moloz taş, üst örtüsünde
ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin orijinal inşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Orijinal kitabesi olmayan
eserin girişindeki levhadan H.1110/M.1689
tarihinde inşa edilmiş olduğu öğrenilse de, yapının sonraki dönemlerde onarımlar geçirmiş
olduğu aşikardır.

Aşağı Cami, mihrap, iç mekan.

Aşağı Cami, mihrap, minber.
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ESERİN ADI : İNCESU 			
		 BULGURCU 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Bulgurcu
Mahallesi, Adım sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktı.
Tarihi : H.1183/M.1767 yılında inşa edilmiş, H.1341/M.1922 yılında onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Kuzey cephede son cemaat mahali, kuzeydoğu
köşede tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Cami avlusuna doğu yöndeki yuvarlak kapıdan girilmektedir. Kuzey cephedeki son cemaat mahali altı adet ahşap direk üzerine atılmış
ahşap hatıllar ile harimin kuzey duarına binen
kuzey-güney istikametinde uzanan ahşap direklerle örtülüdür. Harimin kuzey dış duvarının
doğu tarafına bir mihrabiye nişi yapılmıştır.
Harime girişi sağlayan yuvarlak kemerli kapının üzerinde yapının biri inşa diğeri onarım
olmak üzere iki kitabesi yerleştirilmiştir. Basık kemerli kapıdan girilen harim 9.80x7.47
m.ölçülerindedir. Harim mekanı ikişerden iki
sıra toplam dört sütunla mihraba dik üç sahna
bölünmüştür. Orta sahın diğerlerinden daha geniş ve yüksek düzenlenmiştir. Ahşap tavan bindirme tekniğinde, kirişlemesi üstten kaplamalı
olarak inşa edilmiştir. Orta sahnın çevresindeki
bir sıra ahşap konsol, bu bölüme kademeli bir
görünüş kazandırmıştır. Cami içindeki minber,
mihrap ve vaaz kürsüsü yakın tarihlerde yenilenmiştir. Harim mekanı toplam 11 pencere ile
aydınlatılmıştır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin kapısı üzerinde bulunan
ve iki mısralık dört satır halinde yazılan inşa
kitabesinden yapının Hacı Ahmet tarafından
H.1183/M.1767 yılında inşa ettirilmiş olduğu,
bu kitabenin altında bulunan ve dört satır halinde yazılmış olan kitabeden de H.1341/M.1922
1028
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(Mustafa Denktaş’tan)

yılında onarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Onarımların hangi bölümlerde yapıldığı hakkında
bilgimiz yoktur.
Tarihlendirme : Genel olarak yapının
M.1767 yılında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça
Mustafa Denktaş, “’daki Türk Devri Anıtları”, Sanatsal Mozaik Kentsel Bilinç, Çevre,
Kültür Kayseri Özel Sayısı, (2000), s.76-77.

Bulgurcu Cami, genel görünüş.

Bulgurcu Cami, son cemaat yeri ve giriş kapısı.

Bulgurcu Cami, iç mekan.
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Bulgurcu Cami, harime giriş kapısı.

Bulgurcu Cami, iç mekan.
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Bulgurcu Cami, iç mekan.

ESERİN ADI : İNCESU 			
		 KARAKOYUNLU
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Karakoyunlu Mahallesi, Karakoyunlu Caddesi üzerinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açık olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1250/M.1834
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plân arz eden yapı
hafif yamuk bir düzenlemeye sahiptir. Caminin
kuzey tarafındaki son cemaat yeri ve minaresi
sonradan yapılmıştır. Caminin kuzey cephede bulunan taçkapısı, iki sıra silme kuşağıyla
hareketlendirilmiştir. Taçkapının doğusunda
derinliği yüzeysel tutulmuş bir mihrabiye nişi
bulunmaktadır. Cami harimi her sırada ikişerden toplam dört sütunla mihraba dik uzanan üç
sahna bölünmüştür. Mihrabı üç sahna ayıran ve
üst örtüyü taşıyan sütunlar ahşaptandır. Cami,
mihraba paralel olarak atılan ahşap kirişler üzerine düz damla örtülüdür. Sonradan dam üzerine kiremit çatılı örtü yapılmıştır. Caminin mermerden yapılmış mihrabı ve minberi orijinal
değildir. Doğu duvarı ortasında bulunan vaaz
kürsüsü konsollar üzerine oturmaktadır. Harim
mekanı duvarlara açılmış toplam on pencere
ile aydınlatılmaktadır. Kuzey tarafta kadınlar
mahfili bulunmaktadır.
Süslemesi : Camide kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin tamamında
kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kuzey cephedeki giriş kapısının
üzerinde bulunan ikişer mısralık dört satırlık
kitabeden yapının mahalle sakinleri tarafından
H.1250/M.1834 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
H.1250/M.1834 yılına tarihlendirilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “İncesu’daki Türk Devri
Anıtları”, Sanatsal Mozaik Kentsel Bilinç,
Çevre, Kültür Kayseri Özel Sayısı, (2000),
s.77-78.
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Karakoyunlu cami, genel görünüş.

Karakoyunlu cami, giriş kapısı.
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Karakoyunlu cami, kitabe.

Karakoyunlu cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : İNCESU YENÎ 		
		 CAMİÎ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, încesu ilçesi. Yeni Cami
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H.1318/M.1900 yılında minaresi
inşa edilmiştir. Caminin de bu minareden birkaç yıl önce inşa edilmiş olabileceği düşünülebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Cami, kuzey
güney doğrultuda dikdörtgen bir plana sahiptir.
Düzgün kesme taş malzemeyle yapılmış olup,
caminin inşa kitabesi yoktur. Caminin avlusuna
kuzey cephenin ortasına yerleştirilmiş yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir. Bu kapının
üzerinde caminin minaresinin Ahmed Hamdi
Bey ibn-i Ömer Efendi tarafindan 1900 yılında
yaptırıldığım gösteren kitabe bulunmaktadır.
Caminin son cemaat yeri, üçü sütun biri yığma
ayağa atılmış sivri kemerlerle üç gözlü olarak
düzenlenmiştir. Bu mekanın üzeri ahşap kirişler üzerine düz tavan olarak yapılmıştır ve doğu
ve batı cepheleri duvarla kapatılmıştır.
Batı tarafta minareye çıkışı sağlayan kapı
yer almaktadır. Cami kuzey duvarı ortasında
yer alan taçkapı üç yönden meanderli bir bordürle kuşatılmıştır. Kapı kemer üzerinde yer
alan dikdörtgen boyutlu kitabelik boş bırakılmıştır.
Harim, ikişerden iki sıra halinde toplam
dört sütunla mihraba dik üç sahna ayrılmıştır.
Sütunlar birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Bu kemerler doğu-batı doğrultusunda
atılmış ahşap kirişlerin örttüğü cami tavanım
taşımaktadırlar. Orijinalinde alçı malzemeden
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yapıldığını öğrendiğimiz mihrap yakın zamanda mermer levhalarla kaplanmıştır.
Altı cepheli mihrap nişinin üstü sekiz sıra
mukarnastan oluşan bir kavsaraya sahiptir.
Mihrap tepeliği, sivri kemercik dizisinden oluşan bir kornişle süslenmiştir. Mermer minber
orijinal değildir. Harim mekanı her cephede
altlı üstlü dörder tane olmak üzere toplam 20
pencere ile aydınlatılmıştır. Caminin kuzey tarafinda sekiz ahşap direk tarafindan taşınan ahşap mahfili yer almaktadır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin inşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Minarenin inşa kitabesinin H.1318/M.1900 tarihini taşımasından
hareketle caminin 19.yüzyılın son çeyreğinde
yapılmış olabileceğim ileri sürebiliriz.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “İncesu’daki Türk Devri Anıtları”, Sanatsal Mozaik Kentsel Bilinç,
Çevre, Kültür Kayseri Özel Sayısı, (2000),
s.78-79.

İncesu Yeni Cami, genel görünüş.

İncesu Yeni Cami, kitabe.
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ESERİN ADI : SÜKSÜN MESCİT
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün Kasabasının 3-4 km. güneybatısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda sağlam
olarak ayaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Süksün kasabasının yaklaşık 3-4 km. güneybatısında bulunan yapı güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen
planlı bir yapıdır. Eser bir eyvan tarzında tasarlanmıştır. Eyvana giriş kuzey cephedendir.
Üst örtü sivri beşik tonozdur. Güney cephenin
ortasında mihrap yer almaktadır. Mihrap nişi
dış duvarlardan çıkıntı yapmaz ve yarım daire olarak düzenlenmiştir. Mihrap nişi dört sıra
mukarnas dizisinden oluşan kavsara ile örtülmüştür. Mukarnas nişçikleri yivlenmiştir. Kavsara alınlığında herhangi bir süsleme yoktur.
Mihrap dıştan bir bordürle çerçevelenmiştir.
Bordür yüzeye oyulmuş yarım yıldız desenleriyle bezenmiştir. Kasaba sakinleri yapının eski
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Avanos yolu üzerinde bulunan bir mescit olduğunu ileri sürmektedirler. Ancak yapının plân
itibariyle bir eyvan türbeye daha çok benzediği
görülmektedir. Yapının batısında doğal bir çukura atılmış iki kemerle desteklenmiş bir sarnıç
bulunmaktadır.
Süslemesi : Mihrabındaki mukarnaslar, yarım yıldızlı ve geometrik işlemeli süslemeler
yapıdaki bezemeleri meydana getirir.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamı düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının kitabesi yoktur.
Ancak mihrabın kurgulanışı ve bezemeleri ile
13-14.yüzyıl içinde yapılmış olabileceği belirtilebilir. Ayrıca yapının kimliği de tam olarak
bilinmemektedir. Halk arasında mescit olarak
tanımlanan yapının bir eyvan türbe de olabileceği kabul edilmelidir. Eyvan türbelerin
14.yüzyılda yaygınlık kazandıkları düşünüldüğünde yapının bu yüzyıl içinde inşa edilmiş
olabileceği ileri sürülebilir.

Süksün Mescit, batı cephe.

Süksün Mescit, mihrap.

Süksün Mescit, mihrap süslemesi.
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ESERİN ADI : İNCESU 			
MERZİFONLU 		
KARA MUSTAFA
		 PAŞA MEDRESESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa Külliyesinde cami avlusunun batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün herhangi bir
amaçla kullanılmayıp, harap bir durumda bulunmaktadır.
Tarihi : Külliyenin diğer yapılarıyla birlikte
1670 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Külliyenin
önemli yapılarından olan medrese, cami avlusunun batısında bulunmaktadır. Medresenin
günümüzde yedi öğrenci odası bulunmaktadır.
1678 tarihli vakfiyede ise medresenin onbeş öğrenci hücresine sahip olduğu yazılıdır. Öğrenci
odalarına göre daha büyük tutulmuş olan kuzeydeki dersane binasının önünde iki kemerli
bir revak yer almaktadır. Revak kemerleri taştan
örülmüş ayaklar üzerine oturmaktadır. Revağın
orijinal üst örtüsü yıkılıp yerine betonarme bir
üst örtü yapılmıştır. Medrese dershanesine aynalı kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapının
her iki tarafına dikdörtgen biçimli iki pencere
açılmıştır. Yaklaşık 5.60x5.60 m.ölçülerinde
kare bir mekan olan dershanenin üzeri pandantiflerle geçilmiş kubbeyle örtülmüştür. Dershanenin güneydoğu ve kuzeydoğu köşelerinde dikdörtgen boyutlu birer pencere daha yer
almaktadır. Dershane mekanının güneybatı ve
kuzeybatı köşelerinde dikdörtgen biçimli ikişer
niş bulunmaktadır.
Dershane mekanının güney ekseni üzerinde
sıralanan öğrenci odalarından en güneydeki yıkılmıştır. Diğerlerinin de üst örtüleri yıkılacak
durumda haraptır. Öğrenci odalarının doğu duvarlarına yarı gömülü durumda yerleştirilmiş
olan kemer yastıkları ve dershane hücresinin
güney duvarıyla, öğrenci hücrelerinin kesiştiği köşedeki kalıntılara bakılarak bugün mevcut
olmayan bir revaktan söz etmek mümkündür.
Öğrenci odalarının tamamına yanalı kemerli
kapılardan girilmektedir. En kuzeydeki öğren1038
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(Mustafa Denktaş’tan)

(Mustafa Denktaş’tan)

ci odası hariç diğer öğrenci odalarının tamamı
giriş kapılarının kuzeylerine açılan dikdörtgen
pencereyle aydınlatılmıştır. Diğerlerinden farklı olarak en kuzey uçtaki öğrenci odasında pencere kapının güneyine açılmıştır. Öğrenci odalarının tamamının üzeri ikişer takviye kemeriyle desteklenmiş olup, üç bölümlü örtünün giriş
kısmı (doğu cephesi) sal taşı ile döşeli düz tavanla, diğer iki bölüm beşik tonozla örtülüdür.
Bütün hücrelerin batı duvarlarının ortalarına
birer ocak yerleştirilmiş olup, ocağın iki yanında birer dikdörtgen formlu niş yer almaktadır.
1970’l yıllarda medrese binası cezaevi olarak
kullanıldığından hücreler arası geçişi sağlamak
üzere bütün hücrelerin güneydoğu duvarlarına
1.10 m.yüksekliğinde kapılar açılmıştır. Orijinalinde bu kapı yerleri niştir. Hücrelerin tamamının zemini toprakla dolmuştur.
Külliyeni inşaatından sekiz yıl sonra hazırlanan vakfiyede medrese ile ilgili olarak on beş
öğrenci odasından bahsedilmektedir. Günümüze sadece yedi tanesi gelebilmiştir. Geri kalan
sekiz öğrenci odasının nerede olduğuna dair iki
restitüsyon projesi sunulabilir. Bunlardan birinde diğer sekiz oda medresenin güney cephesinde bulunabilir ve dolayısıyla “L” şeklinde bir
düzenleme ortaya çıkar. Diğerinde ise hücreler
şu andaki odaların tam karşısına yerleştirilerek
U şeklinde bir plâna ulaşılabilir. Külliyenin hanında ve medresesinde 5 Zilkade 1109 (1698)
yılında yapılan bir onarım keşfinden medresenin şark, kıble (güney) ve batı taraflarında hücrelerden bahsedildiği dikkate alınarak U şeklindeki düzenlemenin daha uygun olabileceği
görülmektedir. Ancak medrese çevresinde bir
kazı yapılarak plân düzenlemesinin izleri bulunmalıdır.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Külliyeyle ilgili olarak düzenlenen H.1081/M.1678 tarihli vakfiyede yapının adının geçiyor olmasından dolayı eserin
külliyenin diğer yapılarıyla birlikte 1670 yılında inşa edildiğini kabul edebiliriz.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1039

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi” Vakıflar Dergisi, S.26
(1997), s.199-200.
Ali Kaplan, 104 Nolu Kayseri Şer’iyye
Sicili (H.1109/M.1698), Kayseri 1999, s.131132. (Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü KAYTAM Kütüphanesinde)

Kara Mustafa Paşa Medresesi, genel görünüş.

Kara Mustafa Paşa Medresesi, genel görünüş.
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Kara Mustafa Paşa Medresesi, genel görünüş.

Kara Mustafa Paşa Medresesi,öğrenci odalarından biri.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1041

ESERİN ADI : İNCESU SIBYAN
		 MEKTEBİ
İnceleme Tarihi : Ağustos 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser günümüzde harap
halde olup onarılması gerekmektedir.
Tarihi : Eser 1670 yılında yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Sıbyan mektebi, külliyenin batısında, medresenin kuzeyine
yapılmıştır. Medrese ile sıbyan mektebi arasında 1.50 m.lik bir koridor bulunmaktadır. Sıbyan mektebinin doğu cephesinde cami avlusuna açılan üç gözlü revak yer almaktadır. Revak,
kesme taştan yığma ayaklara ve duvarlara gömülü üzengilere atılan sivri ve yuvarlak kemerle oluşturulmuştur. Koridor önündeki kemer
yuvarlak, kuzeydeki iki kemer ise sivri formdadır. Revakların üst örtüsü yıkılmıştır. Ancak
en kuzeydeki revağın duvarının köşesindeki
pandantifi çağrıştıran üçgen bingiye bakılırsa
kubbeyle örtülü olabileceği ileri sürülebilir.
Revak saçağı düz profilli silmeyle hareketlendirilmiştir. Mektebi oluşturan iki odaya, doğu
duvarına açılmış aynalı kemerli kapılardan gi-

Kara Mustafa Paşa Sıbyan Mektebi revağı.
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rilmektedir. Odalar giriş kapılarının kuzeyinde
bulunan dikdörtgen formlu birer pencere ile
aydınlatılmıştır. Odaların üzeri tıpkı medrese
odalarında olduğu gibi güney-kuzey doğrultuda
atılmış takviye kemerlerinin aralarına döşenmiş
sal taşlarıyla meydana getirilmiş tonozlu örtüyle kapatılmıştır. Odalarda batı duvarı ortasına
yerleştirilen ocak ile bunun iki yanına açılmış
küçük boyutlu ikişer niş yer almaktadır. Sıbyan
mektebinin kuzeyindeki mekanların müderrislerin ikametine ayrılmış mekanlar olabileceği
ileri sürülmektedir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserin tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kitabesi olmayan yapının
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından inşa
ettirilen külliyenin bir parçası olarak 1670 yılında inşa ettirilmiş olduğunu söyleyebiliriz.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi” Vakıflar Dergisi, S.26
(1997), s.200.

ESERİN ADI : İNCESU ŞEYH 		
		 TURESAN 			
		 ZAVİYESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesinde, İncesu
ile Ürgüp’e bağlı Başköy arasında Tekke Dağı
mevkiinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olup,
ziyarete açıktır.
Tarihi : 13.yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri :Genel olarak
kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plân
arz eden yapı, 21.18x14.12 m.ölçülerindedir.
Zaviyeye doğu cephenin biraz güneyine kaydırılmış basık kemerli bir kapıdan girilmektedir.
Kapı kuruluş olarak duvardan çökertilmiş bir
yüzeye açılarak cephede daha belirgin hale getirilmiştir. Kapı kemeri yığma ayaklar üzerindeki konsollara oturmaktadır. Kapının üzerinde
beyaz mermere yazılmış kitabe, onun da üzerinde 90x50 cm. ölçülerinde dikdörtgen formlu
bir pencere bulunmaktadır. Pencere ve kapının
bulunduğu duvar diğer bölümlerinkinden biraz
daha yüksek yapılarak kapı vurgusu pekiştirilmiştir. Kapıdan uçları batı ve kuzeye doğru
uzatılmış bir “L” şeklinde plânlanmış orta bölüm veya kapalı avluya girilmektedir. Avlunun
doğu-batı doğrultuda plânlanan bölümü iki sivri kemerle takviye edilmiş, sivri tonozla örtülmüş olup, güney-kuzey doğrultuda plânlanmış
bölümden daha geniştir. Zaviyeyi oluşturan
mekanların büyük bölümü avlunun bu kanadına açılmaktadır. Orta tonoz batıda, türbe ve oda
kapılarından sonra alçalıp bir kademe meydana getirerek sona ermektedir. Bu kısmın altında sonradan yapıldığı düşünülen ve iki yanda
kısa ahşap trabzanları bulunan yerden 65 cm.
yüksekliğinde üzeri ahşap döşemeli bir seki bulunmaktadır. Sekinin doğu duvarında bir kare
dolap nişi, güney duvarında da türbeye açılan
pencere bulunmaktadır. Orta bölümün kuzeyinde 10 adet basamaklı merdivenle zaviyenin
damına çıkılmaktadır. Avlu tabanı sal taşlarıyla
döşenmiştir. Avlunun güneydoğu köşesinde yer
alan kapıdan zaviyenin kuzey-güney doğrultu-

(Mehmet Çayırdağ’dan)

da dikdörtgen bir plâna sahip olan mescidine
geçilmektedir. Mescide giriş kapısı, zaviyeye
giriş kapısıyla aynı karakterdedir. Mescid mekanının üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Güney
duvarı ortasında bulunan mihrap, dış cephede çıkıntı yapmaktadır. Mihrabın üzerinde iki
mazgal pencere bulunmakta olup, biri kapatılmıştır. Tabanı ahşap döşemeli olan mescidin
duvarlarında küçük nişler bulunur.
Mescidin batısında, kapısı avlunun ortasına
gelecek şekilde açılmış türbe yer almaktadır.
Türbe, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olup, üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Mescitten daha büyük tutulan bu mekanın ortasında
büyük bir sanduka yer almaktadır. Mescidin
doğu ve güney duvarında birer küçük mazgal
pencere bulunurken, kuzey duvarına sonradan
dikdörtgen boyutlu büyük bir pencere açılmıştır. Avlunun kuzey cephesinde doğu taraftaki
kapıdan zaviyeyi oluşturan birimlerden biri
olan dikdörtgen mekanlı ve tonoz örtülü odaya
geçilmektedir. Bu odanın batısında zaviyenin
mutfağı bulunmaktadır. Mutfak mekanının üst
örtüsünü oluşturan sivri tonozun ortasına bir
baca deliği açılmıştır.
Avlunun kuzey-güney doğrultuda uzanan
kısmının kuzey duvarına açılan bir kapıdan
doğu-batı doğrultuda düzenlenmiş ve zaviyenin kuzey cephesi boyunca tasarlanmış han bölümüne geçilmiştir. Bu bölümün üzeri iki sivri
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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kemerle takviye edilmiş sivri tonozla örtülmüştür. Duvarlarda hayvan bağlamak için açılmış
delikler burasının zaviyenin ahırı veya hanı
olabileceğini akla getirmektedir.
Süslemesi : Zaviyede kayda değer süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapısının üzerinde beyaz
mermere dört satır olarak düzenlenen kitabeden yapının Selçuklu sultanı Gıyaseddin
Keyhüsrev’in saltanat yıllarında (1237-1246)

Şeyh Turesan Zaviyesi, genel görünüş.
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annesi ve I. Aleaddin Keykubad’ın eşi Mahperi
(Hunad) Hatun tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir.
Tarihlendirme : Yapı kitabesinden hareketle 13.yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.101-106.
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin İncesu İlçesinde Şeyh Turesan Zaviyesi”, Belleten, S.174
(1980), s.271-278.

Şeyh Turesan Zaviyesi, giriş cephesi.

Şeyh Turesan Zaviyesi, giriş kapısı.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1045

Şeyh Turesan Zaviyesi, kitabe.

Şeyh Turesan Zaviyesi, iç mekan.
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Şeyh Turesan Zaviyesi, mescid mihrabı.

Şeyh Turesan Zaviyesi, türbe.
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ESERİN ADI : İNCESU 			
		 MERZİFONLU 		
		 KARA MUSTAFA		
		 PAŞA HAMAMI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : İncesu ilçe merkezinde Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa Külliyesinin bir parçası olarak kuzeydoğu tarafta yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün kullanılmayan
hamam belediye deposu olarak değerlendirilmektedir.
Tarihi : H.1081/M.1670 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek hamam
olarak inşa edilen eser kuzey-güney doğrultuda
dikdörtgen bir kütle teşkil etmektedir. Hamam
güneyden kuzeye doğru, soyunmalık, ılıklık,
soğukluk, tuvaletler, sıcaklık, su deposu ve
külhan mekanlarından oluşmaktadır. Hamamın örtüsünde, soyunmalıkta kubbe, ılıklık ve
sıcaklıkta ortada kubbe yanlarda yarım kubbe,
tuvalet ve su deposunda beşik tonoz, külhanda kaburgalı haç tonoz kullanılmıştır. Bütün
kubbeler kasnak üzerine oturmaktadır. Hamamı oluşturan bütün bölümlerin zemini sal taşlarıyla kaplıdır. Yol kotunun zaman içerisinde
yükselmesinden dolayı hamam 1.50 m. toprağa
gömülü durumdadır.
Soyunma bölümünün batı cephesinin ortasında, ana kütleden çıkıntı yapan ve dört basamaklı merdivenle inilen 2.15x2.18 m.ölçülerinde
bir ön mekana girilir. Bu mekanın üzeri güneykuzey doğrultuda atılan beşik tonozla örtülüdür. Soyunmalık mekanına bu ön mekanın
doğu duvarı ortasına açılan yuvarlak kemerli
kapıdan girilmektedir. Kapı kemeri siyah ve
kırmızı renk taşların dönüşümlü kullanımıyla
örülmüştür. Kapı kemerinin üzerinde hamamın
inşa kitabesi yer almaktadır. Soyunma bölümü
7.78x7.78 m.ölçülerinde kare bir mekan olup,
üzeri pandantiflerle geçilmiş kubbeyle örtülüdür. Kubbe kasnağının her cephesine açılan
birer pencere ile bu mekanın aydınlatılması
sağlanmıştır. Bu bölümün duvarları üzerinde
her biri 1.04 m.eninde, 1.50 m.derinliğinde beş
adet niş dikkati çeker. Bu nişlerden ikisi doğu,
ikisi güney birisi de batı cephesinde yer almak1048
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(Mustafa Denktaş’tan)

tadır. Kapı açıklıkları hariç tüm cepheler 0.50
m.yüksekliğinde ve 1.70 m. genişlikteki sekilerle çevrilmiştir. Bu sekiler üzerinde çok sayıda ahşap soyunma kabinleri bulunmaktadır.
Ilıklık bölümüne soyunmalığın kuzey duvarı
ortasına açılan sivri kemerli kapıdan girilmektedir. 3.15x7.35 m.ölçülerindeki ılıklık bölümünün üzeri ortada altıgen kasnağa oturan bir
kubbe ile, yanlarda yarım kubbelerle örtülmüştür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.
Ilıklık mekanı yarım kubbelerin üzerinde birer,
ortadaki kubbe üzerine açılmış 14 yuvarlak
formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Ilıklığın
kuzey ve güney cephelerinin tamamında kapı
açıklıkları hariç fazla yüksek olmayan sekiler
görülür. Bu sekiler üzerinde ikişer kurna bu-

lunmakta olup, bu kurnaların önünde ayna taşı
yoktur. Ilıklığın doğu cephesinin güney köşesine açılan sivri kemerli kapıdan 0.85x1.80m.
ölçülerindeki koridora geçilmektedir. Doğubatı doğrultusunda beşik tonozla örtülü olan
bu mekan tonozun tepesine açılan yuvarlak
formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Bu koridorun kuzey cephesine açılan kapıdan tuvalete
girilmektedir. Tuvalet mekanının üzeri beşik
tonozla örtülmüş olup bir adet ışık gözüyle aydınlatılmıştır.
Sıcaklık bölümüne ılıklığın kuzey cephesine açılmış sivri kemerli kapıdan geçilmektedir.
Sıcaklık mekanı dört kollu haç plânı şeklinde
düzenlenmiş olup, her kol bir eyvanı andırmaktadır. Merkezi kubbe altıgen bir kasnağa
oturtulmuştur. Kubbeye pandantiflerle geçilmiştir. Küçük eyvanların üzeri yarım kubbelerle örtülmüştür. Sıcaklık mekanının üzeri yarım
kubbelere açılan birer, merkezi kubbeye açılan
23 ışık gözüyle sağlanmıştır. Kuzey eyvan duvarına açılan pencere ile su deposu irtibatlandırılmıştır. Merkezi kubbenin altında sekizgen
biçimli göbek taşı bulunmaktadır. Giriş cephesi
hariç tüm eyvanlar 0.15 m.yüksekliğinde sekilerle çevrilmiştir. Giriş eyvanında bir, diğerlerinde ikişer kurna yer almaktadır. Giriş eyvanının batı cephesine açılan sivri kemerli kapıdan
1.50x1.75 m.ölçülerindeki başka bir mekana

geçilmektedir. Üzeri beşik tonozla örtülü olan
bu mekan traşlık olarak kullanılmış olup, bir
adet kurnaya sahiptir.
Hamamın su deposu, sıcaklığın kuzey cephesinde yer alır ve “L” şeklinde bir plâna sahiptir. Muhtemelen üzeri beşik tonozla örtülü
olmalıdır. Hamamın külhanı, yapının kuzey
ucunda bulunmakta olup, doğu cephesinde bulunan sekiz basamaklı bir merdivenle inilmektedir. Merdiven bitimine açılan sivri kemerli bir
kapıdan külhana girilmektedir. Külhanın üzeri
kaburgalı haç tonozla örtülmüştür.
Süslemesi : Yapıda kayda değer bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Hamamın giriş kapısının üzerindeki beş satırlık kitabede H.1081/M.1670 tarihi
okunmaktadır.
Tarihlendirme : Hamam kitabesinden hareketle 1670 yılına tarihlendirilebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.194-196.
Mustafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi” Vakıflar Dergisi, S.26
(1997), s.201-202.
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Kara Mustafa Paşa Hamamı, genel görünüş.

Kara Mustafa Paşa Hamamı, soyunmalık bölümü.
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Kara Mustafa Paşa Hamamı, külhan.

Kara Mustafa Paşa Hamamı, soyunmalık kubbesi.
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ESERİN ADI : İNCESU 			
		 MERZİFONLU 		
		 KARA MUSTAFA		
		 PAŞA 				
		 KERVANSARAYI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Merzifonlu
Kara Mustafapaşa Külliyesi içinde doğu tarafta
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı bugün kullanılmamakta, belediyenin deposu olarak değerlendirilmektedir.
Tarihi :1670 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Külliyenin
temel yapısını oluşturan kervansaray avlu ve
kapalı bölümüyle külliyenin doğu tarafının
tümünü kaplamaktadır. Kervansarayın güney
tarafındaki açık avlu, kuzey hariç üç yönden
revaklarla çevrilidir. Revaklı avluya doğu ve
batı cephelerin ortasına açılmış basık kemerli
kapılardan girilmektedir. Doğu cephedeki ana
giriş kapısı, beden duvarlarından 82 cm. öne çıkarılmış olup yükseklik olarak ta beden duvarlarından taşırılarak anıtsal bir görünüme kavuşturulmuştur. Doğu cephedeki kapıdan geçilerek
girilen 2.30x4.20 m.ölçülerindeki koridor beşik
tonozla örtülüdür. Bu koridordan basık kemerli
bir kapıyla avluya geçilmekte olup, kapının her
iki yanında 1.85m.genişlik ve 0.50 m.derinlikte
birer niş yer almaktadır.
Kervansarayın avlusu doğu yönde 55.50m.,
batı yönde 49.80m., güney yönde ise 50.80m.
dir. Kervansarayın avlu revaklarında iki farklı
örtü kullanılmıştır. Doğu cephedeki onüç mekanla, batı cephedeki revaklı bölümün güney
ucundaki iki ve kuzey ucundaki bir mekan çapraz tonozla örtülüdür. Batı cephedeki sekiz mekan ile avlunun güney cephesindeki tüm revaklar beşik tonozla örtülmüştür. Tüm revakların
üzeri kırma çatılı olup sal taşlarıyla kapatılmıştır. Avlu revağını oluşturan sivri kemerler yığma olarak yapılmış kare kesitli ayaklara oturmaktadır. Kemerler birbirine ve karşı duvarlara
ahşap hatıllarla bağlanmış iken Vakıflar Genel
Müdürlüğünün 1972-75 yılları arasında yaptığı
onarımda betonla yenilenmiştir. Avlunun güney cephesinin doğu köşesinde basık kemerli,
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(Mustafa Denktaş’tan)

küçük bir yapı bulunmaktadır. Kapıdan yapı
topluluğunun dışına taşan ve küçük bir dehlizi
andıran kapalı bir mekana geçilmektedir. Günümüzde mazgal pencere ile aydınlatılan bu
küçük mekan, orijinalinde üst kata çıkışı sağlayan bir merdiven boşluğuna aittir.
Avlunun tüm revak kemerlerinin arkasındaki duvarların ortasına 0.95 m.genişlikte birer
ocak yerleştirilmiştir. Ocak nişini örten basık
kemerler duvarlardan çıkıntı yapan taş konsollara oturmaktadır. Kemer üzerinde devam ettirilen ocak duvarlarının üst kısmı, beden duvarlarında sıfırlanan orantılı üçgenlerle son bulur.
Örtü sisteminde her ocağın bacası görülebilmektedir. Ocakların iki yanında bulunan nişler 0.70m.yükseklik, 0.45m.genişlik ve 0.35m.
derinliğe sahiptirler. Muhtemelen bütün revaklı
bölümü dolanan sekilerden sadece doğu cephe-

nin güney köşesinde yer alan çok az bir bölümü
orijinal haliyle günümüze ulaşmıştır.
Kervansarayın kapalı bölümü avlunun kuzeyindedir. Avlu duvarından daha yüksek tutulan
kapalı bölümün beden duvarları saçak seviyesinden sonra inceltilmiştir. Kapalı bölümün
üzeri kırma çatılı olup sal taşlarıyla kaplanmıştır. Kırma çatının eteklerinde stilize aslan başı
biçiminde düzenlenmiş çörtenler yerleştirilmiştir. Kapalı bölüme, güney cephenin ortasında
yer alan 4.80x5.35m. ölçülerindeki eyvanı andıran ve üzeri beşik tonozlu ön mekandan geçilerek girilmektedir. Bu giriş mekanının doğu ve
batı duvarlarının ortalarında 2.85m. genişlik ve
0.69 m.derinliğinde üzerleri sivri kemerli nişler
bulunmaktadır. Nişlerden doğudakinin kemer
kilit taşında mühr-ü Süleyman, batıdakinin kemer kilit taşında altı köşeli yıldız kabartmaları
gözlenir. Kapalı kısma girişi sağlayan basık kemer, kırmızı ve bej renkli taşların dönüşümlü
kullanımıyla örülmüştür. Kemer kilit taşının
üzerinde dikdörtgen bir kartuş içine yapının
inşa kitabesi yazılmıştır. Bu büyük kartuşun
içindeki daha küçük on kartuş yüzeyine nesih
hatla inşa kitabesi işlenmiştir.
Kervansarayın kapalı bölümü 25.50x50.00
m. ölçülerinde düzgün bir dikdörtgendir. Kapalı bölüm doğu-batı doğrultuda üç sahna ayrılmıştır. Altışardan iki sıra halinde kare kesitli
yığma 12 ayağa dört yönde atılan kemerlerin
taşıdığı çapraz tonozlarla örtülmüştür. Bu bölüm doğu ve batıda altışar, güney ve kuzeyde
üçerden toplam 18 mazgal pencereyle aydınlatılmıştır. İç mekanı dört yönden dolaşan sekiler
dikkati çekmektedir. Bu sekilerin zeminden 1
m.yükseklikte ve 2.60m. genişlikte oldukları
görülmektedir. Sekiler üzerinde doğuda 6, batıda 5, güneyde 12, kuzeyde 13 olmak üzere toplam 36 ocak yer almaktadır. Ocakların her iki
yanında avluda olduğu gibi birer niş bulunmaktadır. Kapalı bölümün batı cephesinin ortasına
açılan basık kemerli kapı ile dışarı irtibatlandırılmıştır.
Kışlık bölümün batı cephesi ile batı yöndeki
revakların kuzeyinde kalan hacim, helalar ile
onun kuzeyinde yer alan üç hacimli bir bölümle doldurulmuştur. Hela olarak kullanılan mekana, kışlık bölümün güneybatı köşesiyle, batı
revakının kuzey köşesi arasındaki duvarın ortasına açılan basık kemerli kapıdan girilmekte-

dir. Bugün bu kapı moloz taşlarla örülerek iptal
edilmiştir. Kapıdan 5.75x10.90 m.ölçülerindeki
avluya geçilmektedir. Avlunun batısında bulunan yan yana sıralı dört mekanın üzerleri
beşik tonozla örtülü olup, çatıları sal taşı ile
kaplanmıştır. Yaklaşık olarak aynı ölçülere sahip olan hacimler, 3.35m.uzunluğunda, 1.95m.
genişliğindedir. Basık kemerli kapılardan girilen helaların hepsinin kuzeybatı duvarlarında
0.60 m.derinliğinde, 1.45m.genişliğinde nişler
bulunur. Tuvaletlerin zeminleri günümüzde
beton dökülerek kapatılmıştır. Helaların kuzeyindeki ve halen sokak tarafındaki bir hol ile
girişi sağlanan üç mekan, yakın tarihlere kadar
tuvalet olarak kullanılmıştır. 1.50m. genişliğindeki giriş holü ile holün batısında göze çarpan
üç mekanın üzerleri beşik tonozla örtülüdür.
Basık kemerli kapılardan girilen mekanlar,
1.95 m.genişliğinde, 2.88 m.uzunluğundadır.
Tuvaletlerde olduğu gibi yan yana sıralı bu üç
mekanında kuzeybatı duvarları üzerinde nişler
görülmektedir. Holün güneyinde ve üzeri beşik
tonozla örtülü mekan 3.23x3.23 m. ölçüsündedir. Bu kare mekanın doğu duvarının ortasına
açılan basık kemerli kapı ile kervansarayın kışlık kısmına girilmektedir. Bu mekanların fonksiyonu hakkında bir bilgi yoktur.
Süslemesi : Yapı herhangi bir süsleme barındırmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : H.1081/M.1670 tarihini taşıyan
inşa kitabesi bani olarak Mustafa Paşa’nın adını vermektedir.
Tarihlendirme : Yapı 1670 yılında inşa
edilmiştir. 1698 yılında avlunun güney tarafında onarımlar olmuştur. 1860 yılında ve 195965, 1972-75 yıllarında onarım görmüştür.
Kaynakça:
Albert
Gabriel,
Monument
Turcs
D’Anatolia, c.1, Paris 1931, s.100.
Aptullah Kuran, “Klasik Osmanlı Mimarisi
Çağının Sonlarında Yapılan İki Külliye”, Vakıflar Dergisi, S.9 (1971), s.242.
Mustafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi” Vakıflar Dergisi, S.26
(1997), s.195-196.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, genel görünüş.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, kuzey cephe.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, güney cephe.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, doğu cephe.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, giriş kapısı.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, avlu revağı.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, avlusu.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, avlu revağındaki ocak.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, kitabe.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, kapalı bölüm.
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Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, kapalı bölüm.

ESERİN ADI : SÜKSÜN HAN
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün Kasabasında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün bir evin alt katı
durumundadır ve sağlamdır.
Tarihi : Muhtemelen 18 veya 19.yüzyılda
yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Kasaba sakinlerinin han olarak tanımladıkları yapı, kasabanın merkezindeki bir evin alt katı durumundadır. Üst kat daha sonradan inşa edilmiştir. Yapı,
güney kuzey doğrultuda yan yana inşa edilmiş
iki dikdörtgen mekandan oluşmaktadır. Hana
kuzey cepheye açılan bir kapıdan girilmektedir. Bu kapıdan batıdaki bölüme geçilmektedir.
Batıdaki bölümle doğudaki bölüm simetrik bir
plân şeması yansıtmaktadır. Her iki bölümün
duvarlarına doğu-batı doğrultuda atılmış 10

sivri kemer ile bu kemerlerin arasına döşenmiş
sal taşlarının oluşturduğu sivri tonoz üst örtüyü oluşturmaktadır. Batıdaki bölümün doğu
duvarına açılan düz lentolu kapıdan doğudaki
bölüme geçilmektedir. Yapının içinde klasik
hanlarda gördüğümüz ocak, seki gibi unsurlar
görünmemektedir.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlar kaba yonu
moloz taşla, kemerler düzgün kesme taşla yapılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Tarihlendirmeye yarayacak herhangi bir kitabe ve belgenin olmadığı
eserin, Kayseri’deki benzer uygulamaları da
dikkate alarak 17.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar
geniş bir zaman aralığında inşa edilmiş olduğu
kabul edilebilir.

Süksün Han, genel görünüş.
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Süksün Han, iç mekan.

Süksün Han, iç mekan.
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ESERİN ADI :İNCESU 			
		 MERZİFONLU 		
		 KARA MUSTAFA		
		 PAŞA ARASTASI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Merzifonlu
Kara Mustafapaşa Külliyesi içinde kervansaray
ile camiyi bağlayan sokaktır.
Bugünkü durumu :
Tarihi :1670 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa Külliyenin arastası, cami
avlu duvarı ile kervansaray arasında konumlanmış olup, külliyenin ana eksenini belirlemektedir. 11.55m. genişlik ve 77m.uzunluğundaki bir sokağın doğu ve batı cephesine
yapılmış dükkanlardan oluşmaktadır. Sokağın
üzeri açıktır. Külliyenin vakfiyesinde arastada
32 dükkan olduğu dükkanlara bitişik bir ekmekçi fırını bulunduğu belirtilmiştir. Arastanın
güney ucunda bir kapı olduğu düşünülmektedir. Arastanın doğu cephesinin ortasına açılan
kapıyla kervansarayın revaklı avlusuna, batı
cephesinin ortasına açılan kapıyla da caminin
avlusuna geçilmektedir. Yapının doğu cephesi büyük oranda orijinalliğini korumaktadır.
Doğu cephenin kuzeyden itibaren üçüncü ve
altıncı dükkanlarının üzerine sonrada ikinci kat
yapılmıştır. Arastanın doğu kanadının kuzey
ucunda yer alan ve eni diğerlerine oranla dah
dar tutulan iki dükkanla birlikte kervansarayın
avlusuna geçit veren eyvanlı mekana kadar
oniki dükkan, kapısı eyvana açılan ve halen
kahvehane olarak kullanılan ve diğer bölümlerden farklılık gösteren bir mekan ile devamında
yan yana sıralanmış üç dükkandan oluşur. Bu
dükkanların ucunda ise bazı yazarlarca aşhane
olarak kabul edilen mekan yer alır. Bu cephede
yer alan dükkanlar 2.80-3.03m. genişliğinde ve
4.87-5.00 m. derinliğinde olup, ikişer takviye
kemeriyle desteklenen sal taşları döşenmiş düz
tavan şeklinde üst örtüye sahiptirler. Bu cephede kuzeyden kervansarayın avlusuna geçişi
sağlayan mekana kadar olan dükkanların kemer
ayaklarının tamamı ahşap çerçevelerle, halen
kahvehane olarak kullanılan mekanın üstünde

(Mustafa Denktaş’tan)
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yer alan üç mekanın kemer açıklıkları ise moloz taşlarla örülen duvarla kapatılmıştır. Kemer
açıklıkları kapatılan üç mekan içeride açılan
muhtes kapılarla birbirine bağlanmıştır ve halen ahır olarak kullanılmaktadır. Kervansarayın
avlusuna geçişi sağlayan eyvanın güneyindeki mekan 4.30x5.00 m.ölçülerinde olup diğer
mekanlardan daha geniş tutulmuştur. Arastanın
bütün dükkanlarının üzeri kuzey-güney istikametinde atılmış üçer kemerle desteklenen sal
taşı döşeli düz tavanla örtülü iken bu mekanın
üzeri diğer mekanlardan farklı olarak doğu-batı
doğrultusunda atılan ikişer takviye kemeriyle
desteklenen beşik tonozla örtülmüştür. Bu mekanı aydınlatan pencereler sonradan açılmıştır.
Mekanın kuzey cephesinde yer alan ocak orijinaldir. Diğer odalardan farklılık gösteren bu
oda arasta bekçisinin kullandığı mekan olmalıdır. Doğu cephenin güney ucunda, yan yana iki
mekandan oluşan fırın orijinal haliyle günümüze ulaşamamıştır.
Arastanın batı kanadında ise kuzeyden itibaren cami avlusuna geçit veren eyvana kadar
sekiz, eyvandan sonra ise yedi olmak üzere onbeş dükkan bulunmaktadır. Bu cephenin güney
ucunda ise yakın tarihte inşa edilmiş beton bina
bulunmaktadır. Arastanın güney ucunda bulunan binanın yerinde orijinalinde üç dükkan
daha yer almakta idi. Yıkılan üç dükkanı da da-
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hil ettiğimizde batı cephede toplam 18 dükkan
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu cephelerde yer
alan dükkanlar 4.80-5.00 m.derinlik, 2.90-3.20
m.genişliktedirler. Dükkanlar üçer takviye kemeriyle desteklenen sal taşı döşeli düz tavanla
örtülü olup, kemer açıklıkları ahşap çerçevelerle kapatılmıştır.
Süslemesi : Kayda değer bir süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Külliyenin bütünüyle birlikte 1670 yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Aptullah Kuran, “Klasik Osmanlı Mimarisi
Çağının Sonlarında Yapılan İki Külliye”, Vakıflar Dergisi, S.9 (1971), s.240.
Mustafa Cezar, Tipik Yapılarıyla Osmanlı
Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar
Sistemi, İstanbul 1985, s.201.
Mustafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa Külliyesi” Vakıflar Dergisi, S.26
(1997), s.196-197.

Kara Mustafa Paşa Arastası genel görünüş.

Kara Mustafa Paşa Arastası dükkan cephesi.
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ESERİN ADI : SÜKSÜN SARNIÇ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Süksün Kasabasının 3-4 km. güneybatısında mescidin batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harap olmakla birlikte
kullanılmaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Süksündeki sarnıç, 13-14.yüzyılda yapılmış olabileceği
düşünülen ve mescit diye adlandırılan yapının
batısında bulunmaktadır. Sarnıç kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plân arz etmektedir.
Sarnıcın arazinin kazılmasıyla oluşturulduğu
ve bazı bölümlerinin üstünün açık bırakıldığı
gözlenmektedir. Kuzey tarafında sivri kemerli
bir bölüm bulunmaktadır. Yan yana iki sivri kemer ve aralarında sal taşları dönenerek tonozlu
bir üst örtü oluşturulmuştur. Sarnıç üzerinde
dikdörtgen şeklinde bir kuyu ağzı vardır. Sarnıcın ağzının yanında taştan yapılmış bir yalak
görülmektedir.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme
yoktur.

Malzeme ve teknik : Sarnıcın sadece kuzey
tarafında kesme taştan yapılmış kemer ve tonoz
görülür.
Kitabesi : Sarnıcın kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen mescitten çok
sonra belki 18-19.yüzyılda inşa edilmiştir.

Süksün Sarnıçı genel görünüş.

Süksün Sarnıcı, tonoz kemeri.
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Süksün Sarnıcı su alma deliği.
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ESERİN ADI : İNCESU 			
		 OSMANOĞLU 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Bulgurcu
mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme bugün kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1275/M.1858
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme tek kemerli ve tek cepheli olarak yapılmıştır. Çeşme
nişini örten sivri kemer, yanlarda yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Çeşmenin ayna taşı
ve yalağı yoktur. Çeşme kemerinin duvarları
büyük oranda yıkılmıştır. Çeşme nişinin içinde
kitabesi bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kaba yonu taşı ve yer
yer moloz taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içinde bulunan ve
ikişer mısralık dört satır halinde düzenlenen

Osmanoğlu Çeşmesi, kitabe.
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kitabe H.1275/M.1858 tarihini taşımaktadır ve
eserin Mehmet Usta tarafından yaptırıldığını
belirtmektedir.
Tarihlendirme : H.1275/M.1858 tarihlidir.
Kaynakça
Mustafa Denktaş, “İncesu’daki Türk Devri
Anıtları”, Sanatsal Mozaik Kentsel Bilinç, Çevre, Kültür Kayseri Özel Sayısı, (2000), s.79.

ESERİN ADI : İNCESU YENİ 		
		 CAMİ 			
		 MAHALLESİ 		
			KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, İncesu ilçesi, Yeni Cami
Mahallesinde, Kilise Sokakta yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmamakta, harap bir haldedir.
Tarihi : Kilise 1835 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plân arz eden yapının dış ölçüleri yaklaşık olarak 29.30x10.20m.
dir. Yapı batıdan doğuya doğru meyillenen bir
arazi üzerine inşa edilmiştir. Yapı ikişerden beş
sıra halinde toplam 10 sütunla üç nefe ayrılmıştır. Orta nef diğerlerinden daha yüksek ve
geniştir. Yapının batı cephesinde bulunan ve iki
katlı olarak düzenlenen narteksin ikinci katı yıkılmıştır. Narteks kuzey-güney yönde dikdörtgen plânlı olup, güney ve kuzey cepheleri de U
şeklinde dolaşır.
Kiliseye üç kapıdan girilmektedir. Bunlardan biri kuzeyde, biri güneyde, diğeri ise batıdadır. Güney ve kuzeydekilerden yan neflere
geçilmektedir. Yan neflere geçişi sağlayan kapıların boyu 184 cm. eni 115 cm.dir. Kapıların
kemeriyle birlikte yüksekliği 275 cm.dir. Kapılar içten dışa doğru daralmaktadır. Apsisin
simetriğinde batı cephede giriş kapısı bulunmaktadır. Bu kapı diğerlerinden daha anıtsal
görünüşlüdür. Kapının boyu 215 cm., eni 145
cm.dir.
Orta nef, 5.50 m. genişliğinde olup yan neflerden kare şeklinde yüksek kaidelere oturan
sütunlara atılmış yuvarlak kemerlerle ayrılmaktadır. Beyaz badanalı taş sütunlar kompozit başlıklara sahiptirler. Sütunların kaideleri
73 cm. eninde 120 cm. yüksekliğindedir. Kemerlerin üzengilerinde demir gergi çubukları
yer alır. Yan neflerde demirden gergi çubukları
tonoz eteğinde kuzey-güney doğrultuda atılmıştır. Sütunların dizilişleri eş aralıklı değildir.
Sütunlar arasındaki mesafe 3.03 m. ile 3.92 m.
arasında değişmektedir. Doğu yönde bulunan
apsis genişliği orta nefle aynı olup derinliği

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

2.30 m.dir. Apsis nişinin içinde kuzey yönde bir
niş bulunmaktadır. Sivri beşik tonozla örtülmüş
olan apsisin içinde iki adet pencere gözlenmektedir. Nişin üst kısmı yuvarlak kemerli olup, iki
yanda sütunceler üzerine oturmaktadır. Alt kısmı ise ortadaki daha büyük olmak üzere vazo
şeklinde üç konsol görülmektedir. Diğer bir niş
ise apsisin güney yan mekanında bulunmaktadır. Bu nişin üst kısmı istiridye kabuğu şeklinde
örtülmüştür.
Kuzey duvarın batısına açılan bir kapıyla
kuzey yan nefe geçilmektedir. Kuzey yan nef
duvarına toplam dört pencere açılmıştır. Pencereler arasında eşit mesafeli dört plaster bulunur.
Kapının üst kısmına açılan pencerenin boyutları daha küçüktür. Pencerelerin üst bölümleri
yuvarlak kemerli silmeler içine alınmıştır. Silmenin ortasında yekpare bir taş olup içinde haç
kabartması vardır. Kuzey yan nefin doğu tarafında biri altta diğeri üstte iki adet niş bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu bu nişler sadedir.
Güney yan nef kuzey yan nefle aynı karakterdedir. Bu nefin doğu ucunda bir apsis bulunur. Batı ucu ise nartekse dayanır.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Dış cephede saçakların üç kademeli silme
kuşağıyla çerçevelenmiş olduğu gözlenir.
Süslemesi : Kilisenin apsisinde Kutsal Ruh
tasviri yer alır. Burada güneş biçiminde bir madalyon olarak düşünülmüştür. Kuzey yan nefin
tonozunda konsil sahnesi işlenmiştir. Bezemeler fresk olarak yapılmıştır. Yapının duvarlarında bugün büyük oranda tahrip olmuş freskolar yer almaktaydı. Bu freskoların çoğu sıvanın
dökülmesi veya duman islerinden dolayı tahrip
olmuştur.
Malzeme ve teknik : Yapının tamamında

İncesu Yeni Cami Mahalle Kilisesi, genel görünüş.

İncesu Yeni Cami Mahalle Kilisesi, narteks görünüşü.
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düzgün kesme taş kullanılmıştır. İç mekanda
tonoz gergilerinde demir malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çeşitli tarihi kaynaklardan
ulaşılan bilgilere göre eser 1835 yılında inşa
edilmiştir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.86-90.

İncesu Yeni Cami Mahalle Kilisesi, iç mekan.

İncesu Yeni Cami Mahalle Kilisesi, iç mekan.

İncesu Yeni Cami Mahalle Kilisesi, freskolar.
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ESERİN ADI : TAŞLIK KÖYÜ 		
			
AGİOS 			
		
GEORGİOS 		
		
KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Haziran 2007
Yeri : Kayseri ili, Özvatan ilçesi, Taşlık Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
durumda olup cami olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 19. yüzyıl içinde inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Üç nefli bazilikal plânda inşa edilen kilisenin batısında üç
bölümlü bir narteksi yer almaktadır. Narteks,
batı cephede köşelerde yığma ayaklarla ortada
yekpare taş sütunlara atılmış ortadaki yuvarlak,
yanlarda sivri kemerli bir düzenlemeye sahiptir. Orta kemerin üzerinde yer alan dilimli elips
pencere iptal edilmiştir. Batı cephenin kuzey
üst köşesinde dört küçük sütuna oturan renkli
taş süslemeli kemerlerle oluşturulmuş çan kulesi dikkati çekmektedir. Kilisenin saçağında tüm
cepheleri dolaşan iki sıra kaval silme gözlenir.
Naos ikişerden toplam dört sütunla üç nefe ayrılmıştır. Nef ayırımını sağlayan taş sütunların
korint tarzı başlıklara sahip olduğu gözlenmektedir. Kilisenin üst örtüsü her üç neftede beşik
tonoz olarak tasarlanmıştır. Narteks üzerinde
yer alan galeri katına batı duvara bitişik olrak
konumlandırılmış merdivenle ulaşılmaktadır.
Doğu cephede yer alan yarım daire kesitli apsis
dış cephede duvar yüzeyinden taşırılmıştır. Apsisin doğu duvarına bir pencere açılmıştır. Kilise güney, kuzey ve doğu cepheye açılan üçer
şevli pencereyle aydınlatılmıştır. Duvarlar yaklaşık 1m. yüksekliğe kadar seramikle kaplanmış, güney cephe ortasına mihrap eklenmiştir.
İç mekanda fresko süslemesi yoktur.
Süslemesi : Saçakta dolanan kaval silme ve
korint tarzı sütun başlıkları dışında eserde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Kilise düzgün kesme
taşla inşa edilmiştir.
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(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Araştırmacıların verdiği
bilgiye göre 19.yüzyılda inşa edilmiş ve 1906
tarihli bir onarım fermanının varlığına bakılırsa
20.yüzyıl başlarında da tamir olunmuştur.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.134-135.
Harun Güngör, “Karamanlıca Bir Kitabe”,
Türk Dünyası Araştımaları, S.33 (1984),
s.95-101.

Taşlık Agios Georgios Kilisesi, batı cephe narteksten görünüş.

Taşlık Agios Georgios Kilisesi, güney cepheden görünüş.
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Taşlık Agios Georgios Kilisesi, doğu cepheden apsisin görünüşü.

Taşlık Agios Georgios Kilisesi, narteks sütunundan detay.
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Taşlık Agios Georgios Kilisesi, naostan görünüş.

Taşlık Agios Georgios Kilisesi, apsisten görünüş.
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ESERİN ADI : KAVAKLI KÖYÜ
			
AZİZ BASİLEOS
			
KİLİSESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2007
Yeri : Kayseri ili, Özvatan ilçesi, Kavaklı
köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa
edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kilisenin
avlusuna mermer kaideler üzerine taş duvarla
örülmüş üçgen alınlıklı anıtsal bir kapıdan girilmektedir. İçte sövesi ve kemeri beyaz mermerden yapılmış küçük bir kapı kuruluşu daha yer
alır. Bu kapı üzerinde kilisenin çan kulesi yer
almaktadır. Kiliseye batı cephe ortasına konumlandırılmış basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde sivri kemerli bir pencere
açıklığı yer alırken kare boyutlu bir pencere de
bu cephede saçak kısmında dikkati çeker. Kilisenin narteks bölümü yoktur. Batı cephenin güney köşesine bir minare eklenmiştir. İç mekanda giriş kapısının iki yanındaki merdivenlerle
galeri katına çıkılmaktadır. Naos ikişerden toplam dört sütunla üç nefli olarak plânlanmıştır.
Sütun başlıklarının köşeleri pahlanmış, birkaç
ince silmeyle hareketlendirilmiştir. Neflerin
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üzeri beşik tonozla örtülmüş dıştan kiremitli
kırma çatıyla kaplanmıştır. Yarım daire olarak
düzenlenen apsis dış duvardan çıkıntı yapacak
şekilde düzenlenmiştir. Kilisenin güney ve kuzey duvarlarına kare boyutlarda üçer pencere
açılmıştır. Doğu cephede apsis duvarına yerleştirilen pencere dışında açıklık yoktur. Kilisenin
güney duvarına bir mihrap, kuzey cephesine de
bir mahfil eklenmiştir. İç mekanda fresko veya
herhangi bir tasvire rastlanmamıştır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur. Ancak çan kulesinin üzerinde mermere
işlenmiş bir kadın büstü dikkat çekicidir.
Malzeme ve teknik : Yapı genelinde
volkanik kaba yonu ve moloztaş kullanılmıştır. Ancak, çan kulesi ve giriş kapısında beyaz
mermer malzemenin değerlendirildiği dikkati
çekmektedir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kilisenin plan itibariyle
Taşlık köyündeki örneğe olan benzerliğinden
hareketle 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceği ileri sürülebilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.135.

Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, batı cephe görünüşü.

Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, doğu cephe apsis görünüşü.
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Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi ve çan kulesinin görünüşü.

Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, kuzey cephenin görünüşü.
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Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, çan kulesi ve figürlü süsleme.
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Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, iç mekandan görünüş.

Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, iç mekan.
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Kavaklı Köyü Aziz Basileos Kilisesi, iç mekan.
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ESERİN ADI : PANLI KÖYÜ 		
		 ROMA MEZARI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Panlı köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapının üst örtüşü kısmen yıkılmıştır.
Tarihi : M.S.2-3.yüzyıllarda yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı Panlı Köyünün doğusunda, doğu-batı doğrultuda
eğimlenen bir tepenin yamacına inşa edilmiştir.
Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir yapıdır.
Arazinin eğiminden dolayı iki katlı gibi yapılmıştır. Mezar yapışma batı cephenin ortasına

Roma Mezarı, genel görünüş.
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açılmış düz yapısına kapıdan girilmektedir, îç
mekanda duvarlar sağır tutulmuştur. Üst örtü
beşik tonozdur. Saçak seviyesinde duvarların
basit silmelerle hareketlendirimeye çalışıldığı
dikkati çekmekledir. Batı cephede üçgen alınlık
olduğu mevcut bakiyelerden anlaşılmaktadır.
Süslemesi : Birkaç basit silme dışında eserde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır. Taşların bazılarında
erimeler görülmektedir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : M.S.2-3.yüzyıllarda yapılmıştır.

Roma Mezarı, genel görünüş.

Roma Mezarı, iç mekan.
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ESERİN ADI: PINARBAŞI 		
MEHMET ALİ BEY
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Kayaönü
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Sağlam durumda olup,
ibadete açıktır.
Tarihi : H.1307/M.1889 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Dikdörtgen
plân arzeden caminin üzeri kubbeyle örtülüdür.
Kuzey yönde altı sütunla taşınan son cemaat
yerinin üzeri düz tavanlıdır. Kuzeybatı cephedeki tek şerefeli minare 1959 yılında camiye
eklenmiştir. Camide malzeme olarak düzgün
kesme taş kullanılmıştır. Ahşap düz tavanlı son
cemaat yeri, kuzey yönde dördü bağımsız, ikisi
yanlardaki duvarlara gömülü toplam altı sütun
tarafından taşınmaktadır. Sütunlar akantüslü
başlıklara sahiptir. Sütunlara atılan yuvarlak
kemerler son cemaat revağını oluşturmaktadır.
Camiye giriş kapısının çevresi üç sıra düz profilli silmeyle çerçevelenmiştir. Lento taşının
üzerine rozet, hilal ve şemseye benzer motifler kabartılmıştır. Cümle kapısının her iki yanına simetrik olarak yerleştirilen mihrabiyeler
çok sadedir. Yapının kitabesi cümle kapısının
üzerinde olup dört satır olarak düzenlenmiştir.
Kitabede “Rical-i devlet-i aliyyeden ve Sivas
hanedanından Silahtar zâde Mehmet Ali Efendi işbu camii 1307 sene-i hicriyesinde bina ve
kendisi de hitam-ı inşaatta terk-i dağda-yı fena
işlemiştir. Ruhu-içün el-Fatiha” ibareleri kayıtlıdır. Harimin üzerini örten kubbe kuzey tarafta
iki taş sütuna diğer yönlerde duvarlara oturtulmuştur. Kubbeye geçiş, köşelerdeki tromplarla
sağlanmıştır. Kubbenin göbeğinde alçı madalyon görülmektedir. Madalyon yüzeyi stilize
akantüs yaprakları ve vazolardan çıkan naturalist çiçeklerle bezenmiştir. Yüksek tutulan
kubbe kasnağının her cephesine birer pencere
açılmıştır. Harim duvarlarına ise doğu ve batıda
dörder, güney ve kuzey cephelere ikişer adet
pencere açılmıştır. Güney duvarın ortasına gelecek şekilde yerleştirilen yarım daire mihrap
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(Ayşe Nur Kaya Demir’den)

nişinin üst bölümü stilize akantüs yapraklarıyla
süslenmiştir. Akantüs yaprakları dik eksende
bir rozete çerçevelemiş bunun üzerine de etrafı çiçeklerle kuşatılmış sekiz köşeli bir yıldız
yerleştirilmiştir. Mihrabın batısındaki ahşap
minber herhangi bir süsleme içermemektedir.
Harimin kuzey tarafında kadınlar mahfili bulunmakta olup, ikişer adet ahşap ve taş sütun
tarafından taşınmaktadır.
Süslemesi : Kubbe merkezindeki alçı madalyon, mihrap nişinin üzerindeki akantüslü bezemeler ve yine akantüs süslemeli sütun
başlıkları dışında yapıda herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Camide malzeme olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapısının üzerindeki kitabeden yapının banisinin adını ve inşa tarihini
öğrenebilmek mümkündür.

Tarihlendirme : Kitabeye göre cami
H.1307-M.1889 yılında yapılmıştır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı’ndaki Türk

Eserleri”, Sanatsal Mozaik Dergisi, Nisan
2000, s.82-84.
Ayşe Nur Kaya Demir, II. Abdülhamit Dönemi Kayseri Yapıları, E.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
s. 54-57.

Mehmet Ali Bey Cami, genel görünüş.

Mehmet Ali Bey Cami, kitabe.
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Mehmet Ali Bey Cami, iç mekan.

Mehmet Ali Bey Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : PINARBAŞI/		
		 METHİYE KÖYÜ
			CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Methiye
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumda olup,
ibadete açıktır.
Tarihi : H.1320/M.1902 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Dikdörtgen bir
alan üzerine inşa edilen caminin son cemaat
yeri kuzey cephededir. Caminin 1981 yılında
inşa edilen minaresi kuzeybatı köşededir. Caminin son cemaat yerine kuzeyden girilmektedir. Bu bölüm 1960 yılında yapılan onarım
ve eklemelerle yeniden düzenlenmiştir. İbadet
mekanındaki mahfil bu onarımlar sırasında son
cemaat yerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Son cemaat yerinin doğu ve batı cepheleri duvarla kapatılmıştır. Kuzey cepheye ikisi
altta üçü üstte beş pencere açılmıştır.
Caminin kuzey duvarı ortasına açılan düz
lentolu kapıdan harime geçilmektedir. Kapı
üzerindeki kartuş yüzeyine caminin inşa tarihi
olan H.1320/M.1902 yılları yazılmıştır. Caminin üst örtüsü ikisi duvarlara gömülü, dördü
serbest toplam altı ahşap direk ve duvarlar tarafından taşınmaktadır. Dört serbest sütunun taşıdığı çardak kısmıyla, çardağın güney, doğu ve
batı taraflarını ters U şeklinde dolaşan üst örtüde iki farklı bezeme yüzeyi oluşturulmuştur.
Caminin harimi, güney ve kuzey cephelerde
ikişer, doğu ve batı cephelerde üçer pencereyle
aydınlatılmıştır. Mihrap üzerinde de yuvarlak
kemerli bir adet pencere bulunmaktadır. Harimin doğu, batı ve güney duvarlarında bulunan
Allah, Muhammed ve dört halifenin isimlerinin
işlendiği panoların hattat Ebubekir tarafından
yazıldığını gösteren kitabe mevcuttur. Caminin
bütün cepheleri zeminden 1 m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Güney cephe ortasında bulunan mihrap alçı
malzemeyle yapılmıştır. Yarım daire olarak düzenlenen mihrap nişi, alçı şeritlerle üçe bölünmüş, üst kısmı dört sivri kemercikle bitirilmiştir.
Mihrap, birbirine bitişik olmayan ve gövdeleri
burmalı olarak yapılmış ikişer sütunce ile sınır-

(Mustafa Denktaş’tan)

landırılmıştır. Mihrap köşeliği kıvrımlar yapan
akant yapraklarıyla bezenmiştir. Sütuncelerin
arasına kıvrım yapan bir akant yaprağı üzerine
şamdanlık tablaları yerleştirilmiştir.
Mihrabın batısındaki minber ahşaptan olup
özgündür. Yan aynalıkları sade olan minberin
taht kısmında ahşap üzerine kalem işi süslemeler görülür.
Süslemesi : Methiye Köyü Camisinde, ahşap üzerine kalem işi boyayla ve tavandan ayrı
olarak ahşaptan oyulmuş desenlerin çiviyle çakılmasıyla meydana gelmiş iki tür bezeme bulunmaktadır. Bu bezemelerin tamamında konu
olarak bitkisel motifler tercih edilmiştir. S ve C
kıvrımlarının yanı sıra özellikle yüzeyi yivlendirilmiş palmetlerin baskın olduğu bir süsleme
düzeni görülür. Ayrıca kıvrımlar yapan akantüs
yaprakları da bu süsleme repertuvarının parçasıdırlar. Öte yandan akant yapraklı bezemeyi
alçı malzemeden yapılan mihrabın bezemelerinde de görmek mümkündür.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında kesme taş, taşıyıcı destekler ve üst örtüsünde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Cami hariminde bulunan kitabeye göre eser M.1902 yılında Hacı Esad tarafından Mahmud ustaya inşa ettirilmiştir.
Tarihlendirme :Kitabesine göre 1902 tarihlidir.
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Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı Uzunyayla’daki
Ahşap Direkli Camiler”, Erciyes Üniversite-

si Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.16,
(2004), s.53-90.

Methiye Köyü Cami, genel görünüş.

Methiye Köyü Cami, harime giriş kapısı.

Methiye Köyü Cami, Mihrap ve minber görünüşü.
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Methiye Köyü Cami, tavan düzenlemesi.

Methiye Köyü Cami, tavan süslemesinden detay.
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ESERİN ADI : PINARBAŞI/		
		 HİLMİYE KÖYÜ
			CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Hilmiye
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Sağlam ve ibadete açık
durumdadır.
Tarihi :H.1322-1324/M.1904-1906 yılları
arasında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri :Cami, güneyden kuzeye eğimli bir arazi üzerine, kuzeygüney yönde dikdörtgen bir plânlamayla inşa
edilmiştir. Caminin kiremitli kırma çatısı ve son
cemaat yeri orijinal değildir. Batı cephede tek
şerefeli ahşap minare bulunmaktadır. Harimin
tüm duvarlarına altta ikişer pencere açılmıştır.
Kuzeydeki mahfilin doğu ve batı cephelerine
ve mihrabın üstüne de birer pencere yerleştirilmiştir. Kuzey duvar ortasına açılan düz lentolu
kapıdan girilen cami harimi, ikisi duvarlara gömülü, ikisi serbest toplam dört sütunla mihraba
paralel iki sahna bölünmüştür. Mihrap önündeki sahın diğerinden daha geniş tasarlanmıştır.
Mihrab önündeki sahnın üst örtüsü ahşaptan
tekne tavan olarak düzenlenmiştir. Tavan yüzeyi, doğu-batı yönünde çakılmış çıtalarla bölümlendirilmiştir. Bölünmeyle oluşan şeritlerin
yüzeyi kırmızıya boyanmış, içlerine üç gül ve
yapraklardan oluşan çiçek buketleri işlenmiştir.
Tavan ortasına mukarnas biçiminde bir sarkıt
yapacak şekilde tasarlanmış göbek yerleştirilmiştir. Tavan göbeği çevresinde dokuz dilimli palmetlerin oluşturduğu bir kuşak bezemesi
gözlenir. Göbek merkezinde ise çıtalarla meydana getirilmiş güneş kompozisyonu yer alır.
Tavanı tüm yönlerden kuşatan bordürde ise
yedi ve beş dilimli palmetlerden oluşan bitkisel
kompozisyon bulunur.
İkinci sahnın üst örtüsünü oluşturan tavan,
doğu-batı yönünde çakılan ince çıtalarla on iki
şerit halinde düzenlenmiştir. Şerit zeminleri
açık yeşile boyanmış, yüzeye ise yapraklarla
demetlenmiş iki gül motifi işlenmiştir. Ahşap
tavanı taşıyan kare kesitli ahşap direklere doğu
batı yönünde atılan dekoratif Bursa kemerleri1088
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nin taşıyıcı fonksiyonu yoktur. Kemer köşelikleri dilimli yapraklar taşıyan kıvrımdallardan
oluşan motiflerin buraya çiviyle çakılmasıyla
süslenmiştir.
Harimin beden duvarlarında bulunan ve
çoğu onarımlar esnasında boyanarak kapanan
Allah, Muhammed ve dört halifenin adının işlendiği yazı panolarının 1907-1908 yılları arasında Dağıstanlı Sani adında bir hattat tarafından işlendiği belirtilir.
Güney duvarı ortasına yerleştirilen mihrap
alçı malzemeden yapılmıştır. Mihrap iç ve dış
bükey profiller yapan dişlerle çerçevelenmiştir.
Mihrap nişi ise gövdesi burmalı olarak yapılmış ikişer sütunceyle kuşatılmıştır. Sütuncelerin başlıkları lale biçiminde düzenlenmiş olup
dıştakiler ayyıldızlı bir alemle tamamlanmıştır.
Mihrap nişinin üst bölümü yatay bir kuşakla
sınırlandırılarak içine kelime-i tevhid işlenmiş,
yazı kuşağının ortasına zincirle asılan kandil
motifi yerleştirilmiştir.
Ahşaptan yapılan minber, tavandaki bezemelere benzer bir anlayışla süslenmiştir. Benzer süslemeler caminin güneydoğu köşesinde

bulunan vaaz kürsüsünde de görülebilmektedir.
Harimin belirli duvarlarına yerleştirilmiş toplam yedi adet şamdanlık veya kandillik dikkati çekmektedir. Bunlar alçıdan yapılmış olup,
kıvrım yapan akant yaprağı şeklinde düzenlenmişlerdir.
Harimin kuzeyini kaplayan kadınlar mahfilinin güney cephesi bir balkonla taşırılmıştır.
Balkonun alt kısmında C kıvrımları yapan sapların taşıdığı palmetlerden oluşan ahşap üzerine boyayla yapılmış bitkisel bezemeler dikkati
çekmektedir.
Süslemesi : Camide ahşap üzerine boyama
ve ahşap üzerine motiflerin çiviyle çakılmasıyla oluşmuş iki tür süsleme görülür. Ayrıca alçı
mihrapta da kalıplama yöntemiyle elde edilmiş
süslemeler dikkati çeker. Hem ahşap tavanda
hemde alçı mihraptaki bezemelerde bitkisel
kompozisyonlar kullanılmıştır. Bu bezemeler-

de ağırlıklı olarak yaprak sayıları farklılık arz
eden palmetlerle, akantüs yapraklarından oluşan süslemeler görülür.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında kaba yonu kesme taş, üst örtü ve taşıyıcı
direklerinde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Bani ve usta adı verecek kitabesi yoktur. Ancak mihrabın kemer köşelikleri üzerinde yer alan yazıtta H.13221324/M.1904-1906 kayıtları okunmaktadır.
Tarihlendirme :1904-1906 yılları arasında yapılmıştır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı Uzunyayla’daki
Ahşap Direkli Camiler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.16,
(2004), s.53-90.

Hilmiye Köyü Cami, genel görünüş.
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Hilmiye Köyü Cami, harim mekanından görünüş.

Hilmiye Köyü Cami, tavan süslemeleri.
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Hilmiye Köyü Cami, tavan süslemesi.
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ESERİN ADI :PINARBAŞI 		
		 AZİZİYE CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yeni Cami
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H. 1331-M. 1912 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
doğrultuda dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen cami, dört serbest sütunun taşıdığı merkezi
kubbe ile ona dört yönden eklemlenmiş basık
beşik tonozdan oluşan bir merkezi plana sahiptir. Köşelerde küçük kubbeler bulunmaktadır.
Caminin son cemaat yeri üç bölümlüdür. Tek
şerefeli minare giriş kapısının üzerindedir. Bütün cephelerin orta bölümleri dışarıdan birer üçgen alınlıkla hareketlendirilmiştir. Giriş
cephesi dışındaki tüm cephelerde duvar ile üst
örtünün üç sıra düz silme kuşağıyla birbirinden
ayrıldıkları gözlenmektedir. Uç bölümlü son
cemaat yerinin yanları pandantiflerle geçilmiş
kubbeyle, orta kısmı ise sivri tonozla örtülüdür.
Sivri tonozlu bölüm, yanlardan daha geniş tutulmuştur. Son cemaat yerinin doğu ve batı duvarlarının ortaları birer pencere ile boşaltılmıştır. Cümle kapısının iki yanındaki kapılardan
doğudakiyle kadınlar mahfiline, batıdakinden
ise minareye çıkılmaktadır.
Caminin cümle kapısı duvar yüzeyinden
çökertilmiş durumda olup, yanlardan birer sütunceyle sınırlanmıştır. Cümle kapısının basık
kemeri üzerindeki üç satırlık kitabenin metni
şöyledir:
-Sivas vali-i alîsi Ahmed Muammer Beyefendi hazretlerinin
-Kaymakamlıkları esnasinda vücuda getirdikleri asar-ı diniyyeden
-Vaz-ı esas 1321/ Aziziye Cami-i ﬁerifi/
Tarih-i hitam 1331.
Bu kitabeden eserin Sivas valisi Muammer
Bey’in gayretleriyle H.1331/M.1912 yılında
tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Eserin
mimarı hakkında bilgi yoktur.
Kare planlı cami hariminin merkezi kubbesine pandantiflerle geçilmiştir. Merkezi kubbe
yekpare taştan dört adet sütun tarafindan taşın1092
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maktadır. Kubbe göbeğinde alçıdan yapılmış
akantüs yapraklarının onikigen oluşturacak
şekilde düzenlendiği dairesel madalyonla süslenmiştir. Kubbe dört yönden beşik tonozlarla desteklenmiş, köşelerde kalan yüzeylerde
kubbelerle örtülmüştür. Yüksek tutulan kubbe
kasnağına oniki adet pencere açılmıştır, îbadet
mekanı, doğu ve batı duvarlarına altışar, güney
duvarına dört, kuzey duvarına açılan iki pencere ile aydınlatılmıştır. Kuzey cephe hariç diğer
cephelerde ikişer pencere üstte üçgen alınlıklar içine açılmıştır. Caminin güney duvarından dışa taşırılmamış olan mihrap, dikdörtgen
bir kuruluşa sahip olup üçgen bir alınlıkla tamamlanmıştır. Yarım daire olarak düzenlenen
mihrap nişi yanlarda alçı malzemeden yapılan
yan yana ikişer sütunceyle sınırlandırılmıştır.
Sütuncelerin üzeri burmalı kabartmalarla süslenmiştir. Nişin üst kısmı S ve C kıvrımlarımn
oluşturduğu üç dilimli kemercik şeklinde bitirilmiştir. Mihrabın alınlık köşelerine akantüs
yapraklarından yapılmış bezeme işlenmiştir.
Tepeliği oluşturan üçgen alınlık ise vazo içine
yerleştirilmiş akantüs yapraklarından oluşan
bezemeyi içermektedir.
Tepelik, alemli bir sivri kubbe kabartmasıyla
tamamlanmıştır. Alçı malzemeyle yapılan tüm
bezemeler yaldızlanmıştır.
Mihrabın batısındaki ahşap minber herhangi
bir süsleme içermez. Kuzey taraftaki kadınlar
mahfili ikisi taş, ikisi ahşaptan dört sütun üzerine oturtulmuştur.
Süslemesi : Caminm alçıdan yapılan mihrabı dışında kayda değer süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında düzgün kesme taş, mihrabında alçı
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Cümle kapısmın üzerinde yer
alan kitabe H.1331/M.1912 tarihini içerir.
Tarihlendirme : H.1331/M.1912 yılında
yapılmıştır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı’ndaki Türk
Eserleri”, Sanatsal Mozaik Dergisi, Nisan
2000, s.84-86.

Aziziye Cami, genel görünüş.

Aziziye Cami, giriş cephesi.

Aziziye Cami, taçkapı.
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Aziziye Cami, harimden görünüş.

Aziziye Cami, harimden görünüş.
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Aziziye Cami, mihrap.
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ESERİN ADI :		PINARBAŞI/		
			ALTIKESEK 		
			KÖYÜ CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Altıkesek
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi :Yapının kitabesi yoktur. 20.yüzyılın
başında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri :Kuzey-güney
yönde dikdörtgen bir plâna sahip olan caminin
kuzey cephesinde son cemaat yeri, kuzeybatı
cephede minaresi bulunur. Son cemaat yerinin
doğu ve batı cepheleri harimin uzantısı duvarlarla kapatılmıştır. Son cemaat yeri ikisi duvara
gömülü, ikisi serbest toplam dört ahşap direğin
taşıdığı üç yuvarlak kemerle dışarı açılmıştır.
Düz ahşap tavan üzerine dairesel bir göbek yerleştirilmiştir. Tavan yüzeyine çiviyle tutturulan
göbekte, merkezdeki rozet motifinin etrafına
ışınsal olarak dizilen ve düz ve ters S kıvrımları
yapan saplarla ona bağlanan üç yapraklı palmet
ve dilimli yaprak motifleri yüzeyi doldurmaktadır. En dışta yan yana çakılmış yedi yapraklı
palmet uygulaması dikkati çeker. Ahşap tavan
açık, göbek kompozisyonu koyu yeşile boyanmıştır.
Son cemaat yerinin güney duvarı ortasındaki düz lentolu kapıdan harime girilmektedir.
Ahşap tavanla örtülü olan harim, ikisi duvara
gömülü, ikisi bağımsız dört sütunla mihraba paralel iki sahna bölünmüştür. Güneydeki
sahın diğerinden daha geniş düzenlenmiştir.
Sahınları ayıran sütunlar sekizgen kesitlidir.
Mihrabın önündeki geniş sahının kareye yakın
tavanı köşelerde üçgenlerle pahlandırılarak sekizgene dönüştürülmüştür. Sekizgen alan çökertme tavan olarak düzenlenmiştir. Köşelerde
üçlü grup oluşturacak şekilde düzenlenmiş yedi
yapraklı palmet motifleri gözlenir. Tavan yüzeyi merkezden dışa doğru genişleyen ve iç içe
geçmiş şekilde düzenlenmiş sekizgenlerle kurgulanmıştır. Sekizgenin merkezindeki göbek
düzenlemesi on dokuz köşeli yıldız oluşturacak
şekilde işlenmiş bitkisel kompozisyona sahip1096
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tir. Göbek merkezinde iç içe geçmeler yaparak
kesişen daireler ve bunlara dışarıdan ışınsal
olarak eklenen dilimli yaprakların oluşturduğu
rozet motifi gözlenir. Rozet etrafına dizilen beş
yapraklı çiçeklerden sonra kompozisyon dışa
doğru S ve C kıvrımları yapan sapların taşıdığı
dilimli yapraklarla genişletilip yıldız uçlarına
yerleştirilen sekiz kollu yıldız ve beş yapraklı çiçek motifleriyle tamamlanmıştır. Göbek
kompozisyonundaki motiflerin koyu yeşile boyandıkları gözlenir.
Harim doğu, batı ve güney cepheleri ikişer
adet alt pencere ve doğu cephesine açılan bir
üst pencere ile aydınlatılmaktadır. Güney duvarı ortasındaki yarım daire biçimli mihrap
nişi herhangi bir süsleme içermeden sade olarak düzenlenmiştir. Caminin minberi ahşaptan
çakma tekniğiyle yapılmış olup, geometrik ve
bitkisel motiflerin işlendiği panolarla süslenmiştir. Minber kapısının tacında, kafes oyma
tekniğiyle işlenen balık sırtı biçimindeki oymalar ve bunları çevreleyen dilimli yapraklara sahip palmetler gözlenmektedir. Harimin kuzey
cephesindeki kadınlar mahfili sekizgen kesitli
iki ahşap üzerine yerleştirilmiş olup, yuvarlak
kemerlerle harime açılmaktadır.

Süslemesi : Caminin son cemaat yeri ve harimin ahşap tavanında daha çok dilimli palmetlerden oluşan tavan bezemeleri görülür. Aynı
tür bezemeler çakma tekniğiyle yapılan ahşap
minberin panolarında da dikkati çeker.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında taş, üst örtü ve taşıyıcı direklerinde
ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : İnşa kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Pınarbaşının Hilmiye ve
Methiye köylerindeki camilerle olan benzerliğinden hareketle 20.yüzyılın başında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı Uzunyayla’daki
Ahşap Direkli Camiler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.16,
(2004), s.53-90.

Altıkesek Köyü Cami, genel görünüş.

Altıkesek Köyü Cami, genel görünüş.
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Altıkesek Köyü Cami, harimden görünüş.

Altıkesek Köyü Cami, harimden görünüş.
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ESERİN ADI :		MELÎK GAZÎ 		
			TÜRBESÎ 			
			PINARBAŞI/		
			KAYSERİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Melik Gazi Türbesi, Kayseri’nin doğusunda kurulmuş olan Pınarbaşı ilçesine takriben 18 km. kala ana yoldan sola sapılarak
girilen tali bir yolun götürdüğü ve kavşaktan
itibaren 6 km. ötede Melik Gazi köyünde inşa
edilmiştir.
Bugünkü durumu : Asli fonksiyonuyla
değerlendirilmektedir.
Tarihi : XII. asrın sonlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Melik Gazi
Türbesi, alçak taş bir kaide üzerinde yükselen
kübik bir gövde ile onun üzerindeki yüksek bir
kasnağa oturan promidal külahtan oluşan tuğla
bir yapıdır. Türbenin üst kat girişi güney cephesinin ortasında açılmış sivri kemerli bir açıklık
olup, kapının kemeri ve söveleri tuğladan örülmüştür. Bir tam iki yarım tuğlaların münavebe ile örülmesinden elde edilen söveler, yarım
tuğlaların aralarinda boşluklar bırakıla-rak süslenmiştir. Aynı tarz boşlukları, kapı kemerinde
ve onu kuşatan kemer silmede de görürüz. Kemerli kapı açıklığı yarım tuğla derinliğinde dikdörtgen şekilli bir çerçeve içine alınmış olup,
çerçeve ile kemer kavsi arasında kalan satıhlar
yarım tuğlaların dik ve yatık konmasıyla tezyin edilmiştir. Tek yönlü ve dört basamak bir
merdivenle çıkılan 1.03 x 1.83 m. ölçülerindeki
kapıdan geçilince her kenarı 5.35 m. olan kare
planlı üst kat salonuna girilir.
Eser içte tromplar bölgesine kadar kireçle
sıvalı olup, duvarlar ayrıca, zeminden 1.95 m.
yüksekliğe kadar ahşap levhalarla kaplanmıştır.
Bu ahşap kaplama üzerine yüksekliğe 1.40 m.ye
varan geniş bir kuşak türbeyi dört yanda çevreler ki kare veya dikdörtgen panolara bölünmüş
bu kuşak üzerinde çiçek, vazo, saat gibi değişik
motifler ile Ayetü’l Kürsi yer almaktadır. Gerek
yazı, gerekse motifler basit karakterdedirler.
Kubbe tuğladan balık sırtı tarzında örülmüştür.
Türbe ana eksenler üzerinde ve yüksekte açıl-

(Hakkı Önkal’dan)

(O. Cezmi Tuncer’den)

mış, dikdörtgen şekilli ve içten dışa doğru daralan dört mazgal penceresi ile aydınlanır. Zemini ahşap döşeme olan eserin üst katında ahşap
altı sanduka yanyana uzanmaktadır.
Alt kat dört kollu haçvari bir planla düzenlenmiştir. Kollar sivri kemerli birer beşik tonozla örtülmüş ortadaki kare mekan ise çapraz
tonozla kapatılmıştır. Tonozlar ve duvarların iç
cidarları tamamıyle tuğla örgüdür. Cenazelik
doğu ve batı duvarlarında açılan ve içten dışa
doğru küçülen iki mazgal pencere ile aydınlatılmıştır.
Zemini toprak olan cenazelikte Melik
Gazi’nin olduğu söylenen bir mumya yeralmaktadır.
Süslemesi : Eser tuğla malzemenin verdiği
imkanlar kullanılarak, tuğlaların değişik tarzda
dizilmesiyle elde edilen kompozisyonlarla süslenmiştir. İçte sıva üzerine sonradan yapılmış
boyalı nakışlar olmakla birlikte dış cephelerin
daha özenle ele alındıkları açıktır.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Malzeme ve teknik : Melik Gazi Türbesinde taş ve tuğla birlikte kullanılmış olmakla
beraber taş sadece kaide de kullanılmış, tuğla
ise hakim malzeme olarak tüm yapıda kullanılmıştır. Anadolu’da bütünüyle tuğla malzemenin kullanıldığı sayılı türbelerden biri de Melik
Gazi Türbesi olmakladır.
Kitabesi : Türbeye ait herhangi bir kitabe
mevcut değildir
Tarihlendirme : Eserin Danişmendlilerden
Melik Gazi’ye atfen inşa edilmiş olması ve
Anadolu’daki Kemah Mengücek Gazi Türbesi
(XII. asır sonu XIII. asır başı) Niksar, Kırkkızlar Türbesi (XII. asır ilk çeyreği) gibi örneklerle benzerliği dikkate alınarak 12. yy. sonlarında
inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Kaynakça:
M. Oluş Arık, “Başlangıç Devri Anadolu
Türk Mimari Tezyinatının Karakteri, Malazgirt Armağanı, Ankara 1972, s. 176.
Ömür Bakırer. “Anadolu Selçuklularında
Tuğla işçiliği”: Malazgirt Armağanı, Ankara
1972, s. 19
Tahsin Özgüç, Mahmut Akok, “Melik Gazi
Türbesi ve Kalesi”, Belleten, cilt 18, sayı 6972, Ankara 1954,s. 332.333.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Cilt I, Ankara 1986.

Melik Gazi Türbesi, genel görünüş.

Melik Gazi Türbesi, giriş kapısı.
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Melik Gazi Türbesi, iç mekandan görünüş.

Melik Gazi Türbesi, üst örtü.
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ESERİN ADI :
		
		
		

SÜLEYMAN BEY
TÜRBESİ 			
(ÖKSÜZ veya 		
GARİP TÜRBE)

İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri-Malatya yolu üzerinde, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören Nahiyesi’nin
kuzeyindeki Köşker (Köşkerli) Dağı’nın eteğinde ve Melikgazi köyünün 6 km güneybatısında, Koçcağız denilen mevkidedir.
Bugünkü durumu : Restore edilmiş, sağlam durumdadır.
Tarihi : Kitabesine göre 1440 tarihinde yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Türbenin kuzey girişi üzerinde, Kayseri’yi uzun müddet ellerinde tutan Dulkadirli Halil Beyin oğlu Nasrettin Mehmed’in son yıllarında oğlu Süleyman
Bey tarafından 844/1440 tarihinde yaptırıldığını gösteren kitabe bulunmaktadır Üst orta kısmı bombeli olarak düzenlenen kitabede şunlar
yazılıdır.
1. Allah
2. Bina-i haza el-imarete
3. el-emir el -kebir el-muazzam seyyid elselam ve
4. el-müslimin Süleyman bin Dul kadır
eazze
5. Allah ensarehu tarih rebiülevvel senete
6. erbaa ve erbain ve semane miete min
hicrete (844/1440)
Kitabede verilen 844 H. tarihinden iki yıl
sonra, Süleyman Bey’in babası ölmüştür, Kendisi de 858/1454 tarihinde ölmüş ve muhtemelen bu türbeye konulmuştur. Her ne kadar kitabede yapıya imaret denilmekte ise de, bunun alt
kısmının türbe, üst kısmının de mescid olarak
yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Dörtkenarı da eşit kare bir alana oturan türbe, altta cenazelik ve üstte mescid kısmından
oluşmaktadır.,
Alt kattaki cenazelik ve üst kattaki mescidin giriş kapıları kuzey cephede altlı üstlüdür.
Zemin seviyesindeki mumyalık kısmı, içten
tonozla örtülü kapalı bir mekan halindedir. Buraya geçit veren kuzeydeki kapı, dört iri lento
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taşının meydana gelmiştir.
Üstteki mescid kısmına, cenazelik kapısı
üzerinden, sekiz sıra basamakla çıkılmaktadır.
Mescidin basık kemerli giriş kapısı, beyaz ve
gri renkteki taşların dönüşümlü olarak örülmesiyle yapılmıştır. Kemerin üstünde üst kısmında
beyaz mermer kitabe yer almaktadır. Kitabe yukarıdan sivri kemerli bir nişle çerçevelenmiştir
Tüm kapı çerçevesi, dıştan birkaç sıra silmeyle
sınırlandırılmıştır. Kapının hemen önünde küçük bir sahanlık bulunmaktadır.
Mesicidin üst örtüsü içten, köşelerde pandantifler üzerine oturan bir kubbe, dıştan sekiz
yüzlü piramidal bir külah ile kapatılmıştır. Mescidin cepheleri değişik genişlikte pencerelerle
dışa açılmaktadır. Mescit kısmının en önemli
özelliği, doğuya üçlü kemer sistemiyle açılan
bir balkonun bulunmasıdır. İçten yüzeysel bir
kemerin üç sivri kemere ve ortadan da iki sütunla bölünmesiyle beliren form, dıştan daha
derin bir sivri kemer içerisinde üç sivri kemer
şeklini almasıyla değişik bir görünüm kazanmıştır. Ortadaki iki sütun, mermer olup başlıklar devşirme malzemedendir. Üçlü kemerden
ortadaki daha geniş ve yüksek, yanlardakiler
daha küçük ve kısadır. Mescit, güney cepheye
de aynı büyüklükte, iki pencereyle açılmaktadır.
Pencereler, hemen mihrabın iki yanında, zemin

seviyesinden iri taş lentolu sövelerle, sade biçimde dışarı açılırlar. Pencerelerin arasında kalan mihrab nişi, mescit için ölçülü büyüklükte
olup mukarnas taklidi yapan üç katlı dilimlerle
süslü bir kavsaraya sahiptir. Etrafı, birkaç sıralı
silmeyle çerçevelenmiştir.
Batı yüzde yer alan pencerenin içten dışa
doğru genişleyen üç silmeden oluşan bir çerçevesi vardır. Pencerenin üzerinde de kitabe boşluğuna benzer kemerli bir boşluk bırakılmıştır.
Türbenin mescid kısmını kuzeydoğu köşesinde üst örtüye çıkışı sağlayan bir merdiven
bulunmaktadır. Bu merdiven, yukarıda adeta
bir teras gibi düşünülmüş olan külah çevresiyle, yapı üst kenarları arasındaki gezinti yerine
götürmektedir. Mescid kısmının üç kemerli

balkona benzer çıkntısı ve üstte teras olarak değerlendirilen bu gezinti yeri, her halde manzarayı seyir amacıyla yapılmış olmalıdır.
Çatıya geçişte, düz yüzeylerde genişleyen
iki kademeli bir korniş bulunmaktadır. Külaha
geçişte de iki kademeli silmelerden meydana
gelen çatı kornişi, düzgün, temiz bir kesme taş
işçiliği göstermektedir.

Süleyman Bey Türbesi, genel görünüş.

Süleyman Bey Türbesi, genel görünüş.

Kaynakça:
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri 3 (Beylikler ve Osmanlı Dönemi), Ankara,
1992 s.49-52.
Hazma Gündoğdu, Dulkadirli Beyliği Mimarisi, Ankara, 1986, s.62-63.
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Süleyman Bey Türbesi, kitabe.

Süleyman Bey Türbesi, iç mekan.
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ESERİN ADI : SANCAKTAR 		
		 TÜRBESİ, 			
		 PINARBAŞI-		
		 KAYSERİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri: Sancaktar Türbesi Pınarbaşı yakınlarındaki Melik Gazi köyünde ve Melik Gazi
Türbesi’nin hemen anında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde ziyarete
açıktır.
Tarihi : 1237-46 arasında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Türbe muhtelif
devirlerde yapılan tamir ve tadiller neticesinde
aslı kimliğini ve planını koruyamadan günümüze intikal etmiş dikdörtgen planlı ve kubbeli taş
bir binadır. Türbeye güney cephesinin batı köşesine yakın bir yerinde açılmış basık kemerli
bir kapıdan geçilerek girilir. İçte de dikdörtgen
bir plan arzeden eserin duvarları dışta olduğu
gibi muntazam kesme taşlarla kaplıdır. Ortada
kalın ahşap kalasların vücuda getirdiği sekiz
kenarlı bir kaideye oturan 2,80. m. çaplı taş bir
kubbe mevcuttur. Salonun diğer kısımları düz
çatı ile örtülüdür. Zemini de taşla kaplı eserde
iki adet ahşap sanduka bulunmaktadır. Eser güney cephesinde açılmış dikdörtgen şekilli tek
bir pencereyle aydınlanır. Dışta da tamamen
kesme taşla kaplı türbenin bu duvar kaplamaları, kubbenin taş kaplaması son zamanların işi
olup, eser yepyenidir. Bu haliyle, türbe ne plan
ne de işçiliği bakımından bir değer ifade eder.
Süslemesi : Herhangi bir süs yoktur.
Malzeme ve teknik : Kapısı, kubbesi ve
duvar bedenleriyle türbenin son zamanların
işi olduğu açıktır. Yukarıda işaret olduğu üzere
yepyenidir.
Kitabesi : Dışta kapının sol üst köşesinde
kitabcsi bulunmaktadır. Eserde dikkati çeken
tek unsur dışta kapının sol üst köşesine yerleştirilen kitabedir. Beyaz bir taş levha üzerine
hakk olunmuş beş satırlık kitabe okunabildiği
kadarıyla şöyledir:

(Hakkı Önkal’dan)

“Emirül Mümininin işlerinde yardımcısı, fatihler babasi, büyük sultan, Gıyaseddin Keyhüsrev bin Keykubadın Saltanatı yıllarında (yapılan) bu imaret Ömer bin........l.......dir..............”
Beşinci satırın sonu ile altıncı satır olarak
başlamış kısım maalesef okunamadı. Bu kitabe
ile orijinal yapının II. Gıyaseddin Keyhüsrev
zamanında inşa edilmiş olduğunu öğreniyoruz.
Babasının ismini okuyamadığıımz baninin
ismi Ömer’dir. Hakkında herhangi bir malumata sahip de değiliz.
Tarihlendirme : Kitabe metninde seneyle ilgili ifadeler okunamamakla birlikte Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında (1237-46) inşa
edilmiş olduğunu fakat sonradan yenilendiğini
söylemek mümkündür.
Kaynakça:
Halil Edhem, “Anadolu-da Islamî Kitfı beler, Tarih-i Otmam Encümeni Mecmuası, no
32, cilt 5, 331,s. 556-557.
Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri,
Ankara, 1996.
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Melikgazi Sancaktar Türbesi, genel görünüş.

Melikgazi Sancaktar Türbesi, kitabe.

Melikgazi Sancaktar Türbesi, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI :		PINARBAŞI 		
			REŞİT AKİF PAŞA
			KÜTÜPHANESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yeni Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Yapı günümüzde THK
binası olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1323/M.1905
Plan ve mimari özellikleri : Kütüphane sekizgen plânlı olup üzeri düz tavanlıdır. Tavanın üzeri gövdesine uygun olarak sekizgen bir
pramidal çatıyla örtüdür. Kapısının üzerindeki
kitabede H.1323/M.1905 tarihi yazılıdır. Kitabeden anlaşıldığına göre bu eser Reşit Akif
Paşa tarafından yaptırılmış olmalıdır. İki katlı
kütüphanenin alt katına kuzey yönde bulunan
düz lentolu kapıdan girilmektedir. İçerisi de basık tutulan bu mekan günümüzde depo olarak
kullanılmaktadır. Alt kat, doğu-batı istikametinde atılan sekiz ahşap kirişle örtülmüştür. Bu
mekan batı tarafa açılmış küçük bir pencereyle
aydınlatılmıştır. Kütüphanenin bulunduğu üst
kata doğu cephedeki kapıdan girilmektedir. Bu
kapının çevresinin tamamı dört sıra silme ile
çerçeve içine alınmıştır. Sekizgen plânlı binanın bütün köşeleri cepheden çıkıntı yapan plastırlarla hareketlendirilmiştir. Bu plastırların üst
kısmındaki saçağın eteklerine her köşeye birer
adet gelecek şekilde konsollar konulmuştur.
Çatının 0.50 m. aşağısı cephelerin tamamını
dolaşacak şekilde üç sıra silme ile kuşatılmıştır. Her cephede silme ile saçak arasında kalan
dikdörtgen alan içerisine ikişer adet kartuşlar
kabartma olarak işlenmiştir. Kütüphanenin içerisi 4.75 m. çapında olup üzeri ahşap bir tavanla örtülüdür. Kapının bulunduğu cephe hariç
diğer cephelerin tamamının ortalarına gelecek
şekilde yuvarlak kemerli büyükçe pencereler
açılmıştır.
Süslemesi : Dış cephede saçak seviyesindeki kartuşlar ve cephelerden çıkıntı yapan plastırlar dışında özgün süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarında kesme taş, üst örtüsünde ise ahşap malzeme kullanılmıştır.

(Ayşe Nur Kaya Demir’den)

Kitabesi : H.1323/M.1905 tarihli bir kitabesi vardır.
Tarihlendirme : Kitabeye göre eser 1905
yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı’ndaki Türk
Eserleri”, Sanatsal Mozaik Dergisi, Nisan
2000, s.87-88.
Ayşenur Demir Kaya, Kayseri’de II. Abdülhamid Dönemi Yapıları, (E.Ü. Sos. Bil.
Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Kayseri 2005, s.119-121.
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Reşit Akif Paşa Kütüphanesi, genel görünüş.
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Reşit Akif Paşa Kütüphanesi, kitabe.

Reşit Akif Paşa Kütüphanesi, bodrum kat.
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ESERİN ADI : PINARBAŞI 		
		 BARBAROS 		
		 İLKOKULU
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yukarı
Mahallededir.
Bugünkü durumu : Günümüzde Pınarbaşı
Milli Eğitim Müdürlüğ olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1328/M.1910
Plan ve mimari özellikleri : Günümüzde
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan
bina, bodrum üzerine tek katlı olarak inşa edilmiştir. Altı adet sınıfla büyük bir salondan meydana gelmektedir. Binanın tüm mekanlarının
üzeri ahşapla örtülüdür. Bütün sınıflar ve salon
sivri kemerli dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmaktadır. Tamamen düzgün kesme taştan
inşa edilen eserin inşa kitabesi yoktur. Ancak
Özel idare Binasında bulunan bir kitabenin bu
okula ait olma ihtimali vardır. Üç satırdan oluşan bu kitabenin son satırı biraz tahrip olmuş
durumdadır. Kitabenin orta satırı diğerlerinden
daha geniş tutulmuştur. Kitabenin okunabilen
metni şöyledir.
-Zukura mahsustur
-(1326) Mekteb-i iptidai (1328)
-Ahsab......
Bu kitabeden okulun inşasına H.1326/M.1908
yılında başlanıp H.1328/M.1910 yılında tamamlanmıştır. Kitabe metninin ilk satırındaki
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(Yıldıray Özbek’ten)

ibarelerden okulun erkek çocukları için yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Pınarbaşı’nda bu
okuldan başka eski eğitim kurumu olmadığından kitabenin okula ait olduğunu söyleyebiliriz.
Binanın mimari özellikleriyle kitabede verilen
tarihler de örtüşmektedir.
Süslemesi : 0kulda kayda değer herhangi
bir süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : 0kulun duvarlarında
düzgün kesme taş, üst örtüsünde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesinde okulun inşasının başlangıç ve bitiş tarihi verilmiştir. Ayrıca
erkek çocuklar için bir mektep olduğu da belirtilmiştir.
Tarihlendirme : Eser H.1326/M.1908H.1328/M.1910 yılları arasinda inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, “Pınarbaşı’ndaki Türk
Eserleri”, Sanatsal Mozaik Dergisi, Nisan
2000, s.87.

Barbaros İlkokulu, genel görünüş.

Barbaros İlkokulu, genel görünüş.
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Barbaros İlkokulu’na ait olduğu düşünülen kitabe.

Barbaros İlkokulu, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : KAYNAR KÖYÜ
İLKÖĞRETİM 		
		 OKULU
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Kaynar
beldesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1934 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Günümüzde
kullanılmayıp kısmen harap halde bulunan eser
bir bodrum kat üzerine tek katlı olarak inşa
edilmiştir. Belde sakinlerinin anlattıklarına
göre okul. çevredeki 15 köyden usta ve işçilerin ortak çalışmasıyla inşa edilmiştir. Bodrum
katın tamamına girişi sağlayan açıklık yoktur.
Bazı bölümlere sınıflardaki döşemeye açılmış açıklıklardan girilmektedir. Kaynar Okulu
doğu-batı doğrultuda dikdörtgen olarak tasarlanmıştır. Doğu ve batı kanatlar güney ve kuzey cephelerden biraz daha dışa taşırılmıştır.
Okula kuzey cephenin ortasına açılmış yuvarlak kemerli anıtsal olmayan bir kapıdan girilmektedir. Kapı önünde kare kesitli ikisi kuzey
duvara bitişik, dördü bağımsız toplam altı ince
ahşap direğin taşıdığı üçgen alınlıklı bir sundurma yer almaktadır. Bu sundurmalı sahanlığa
dokuz basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır.
Kapıdan girince geçilen mekan doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir koridordur.
Sınıflara dağılım bu koridordan yapılmaktadır. Koridorun kuzey duvarında yuvarlak kemerli dikdörtgen biçimli dört pencere açıklığı
görülmektedir. Koridorun güney kanadında üç
sınıf bulunmakta olup. yaklaşık aynı ölçülerdeki bu sınıfların güney cepheleri üçer pencereyle boşaltılmıştır. Sınıflar doğu-batı doğrultuda
dikdörtgen planlıdırlar. Okulun doğu ve batı
kanadında güney ve kuzey cephelerden dışa taşırılan bölümlerinde de ikişer sınıf bulunmaktadır.

(Yıldıray Özbek’ten)

Buradaki sınıflardan güney taraftakiler kuzey taraftakilerden daha büyük olarak tasarlanmışlardır.
Simetrik olarak yapılan bu düzenlemede güney taraftaki sınıfların yan duvarına üçer, arka
duvarına da birer pencere açılmıştır. Kuzey
taraftaki sınıfların ise yan duvarında ikişer, ön
ve girişe bakan duvarlarında da birer pencere
yer almaktadır. Bütün pencereler aynı düzende
yapılmıştırlar. Girişin doğu tarafındaki bir kapıdan bodruma geçilmektedir. Bodrum katta,
birinci kattaki koridorun kapladığı alan kadar
bir mekan görülebilmekte, sınıfların altındaki
bölümlere buradan geçilememektedir. Bodrum
kat. kuzey duvarına açılmış üç küçük pencereyle havalandırılıp, aydınlatılmaktadır. Okulda tüm mekanların üzeri alttan kaplamalı düz
ahşap tavanla örtülmüştür. Üst örtü çinko levhalardan bir çatıyla kapatılmıştır.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur. Oldukça sade fakat simetrik bir planlaması vardır.
Malzeme ve teknik : Okulun beden duvarlarının köşelerinde ve pencere çerçevelerinde
açık kahverenkli düzgün kesme taş. duvarlaıında kaba yönü moloz taş, taban döşemesinde
ve üst örtüsünde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapışı üzerindeki kitabede
okulun 1934 yılında yapılmış olduğu yazılıdır.
Tarihlendirme : 1934 tarihlidir.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1113

Kaynar Köyü İlköğretim Okulu, genel görünüş.

Kaynar Köyü İlköğretim Okulu, giriş cephesi.
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ESERİN ADI : PINARBAŞI ESKİ
		 HAMAM
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yukarı
Mahallede, Kayadibi sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarıma muhtaç, harap durumdaki eser günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir.
Kayseri’deki taşra hamamlarıyla gösterdiği ortak özellikler ve Pınarbaşı’nın 1860’dan sonra
kurulmuş bir ilçe olduğu göz önüne alındığında
eserin de 1860’dan sonra yapılmış olabileceği
kabul edilebilir.
Plan ve mimari özellikleri : Hamam plan
olarak küçük bir eyvan ile iki halvetten oluşur.
Kuzey-güney yönünde inşa edilen hamamın
soyunma bölümü ile külhan kısmı tamamen,
sıcaklığın merkezi kubbesinin ise çok az bir
bölümü ayaktadır. Hamam kuzeyden güneye
doğru soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, su deposu ve su deposunun batısındaki iki halvetten
oluşmaktadır.
Soyunmalığın üst örtüsüyle batı duvarı tamamen yıkılmıştır. Doğu duvarı ile kuzey
duvarının doğu bölümünün temel izleri görülebilmektedir. Bazı bakiyelerden ve mahalle
sakinlerinin anlattıklarından soyunmalığın üst
örtüsünün ahşap üzerine düz dam olduğu anlaşılmaktadır. Soğukluk bölümüne, soyunmalığın
doğusuna kaydırılmış yuvarlak kemerli kapıdan
girilmektedir. Doğu batı doğrultuda dikdörtgen
bir mekan olarak düzenlenen soğukluğun üzeri
beşik tonozla örtülüdür.
Sıcaklık mekanına, soğukluğun güney duvarı ortasına açılmış kapıdan geçilmektedir.

Bu mekanın üzerini örten ve pandantiflerle
geçildiği anlaşılan kubbenin tamamen yıkılmış
olduğu görülmektedir. Yapılan kaçak kazılar
neticesinde sıcaklık duvarlannın içinden tütekliklerin geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yine
duvar içine yerleştirilmiş iki künkten birinin sıcak, diğerinin soğuk su için yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Orijinalde sıcaklığın bütün cephelerinde sekiler varmış, ancak günümüze sadece
güneybatı köşedekinin bir kısmı gelebilmiştir.
Kubbe altında yer alan göbek taşı tahrip edilerek ortadan kaldırılmıştır. Kubbeli mekanın
güneyinde küçük bir eyvan bulunmaktadır. Eyvanın üzeri beşik tonozla örtülüdür.
Sıcaklığın batı cephesinde ayrı kapılarla girilen iki halvet yer almaktadır. Halvetler yaklaşık olarak 3 x3 m. ölçülerinde olup üzerleri

(Mustafa Denktaş’tan)
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pandantifle geçilmiş kubbe ile örtülmüştür.
Güneydeki halvetin kubbesine 7, kuzeydekinin kubbesine ise 10 adet ışık gözü açılmıştır.
Halvetlerin içinde bulunan ayna taşı ve kurnalar tahrip edilmiştir. Halvet zemin kaplamaların sökülerek tahrip edilmesinden dolayı,
cehennemliğin bir kısmı görülebilmektedir.
Güney taraftaki su deposu tamamen yıkılmıştır. Doğu batı doğrultuda dikdörtgen bir plana sahip olan su deposunun üzeri muhtemelen
beşik tonozla örtülmüştür. Hamamın külhanı
günümüze ulaşamamıştır.
Süslemesi : Hamamda herhangi bir süs unsuru yoktur.

Eski Hamam, genel görünüş.
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Malzeme ve teknik : Mevcut bakiyelerden
hamamın kaba yonu moloztaş ve kesme taşla
inşa edilmiş olduğu ve soyunmahk bölümünde
ahşap kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen eser 19.yüzyılın üçüncü çeyreğinde inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.215-219.

Eski Hamam, soğukluk mekanı.

Eski Hamam, soğukluğa giriş kapısı.
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Eski Hamam, sıcaklık mekanındaki künk borular.

Eski Hamam, sıcaklık mekanı.
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ESERİN ADI : PINARBAŞI 		
		 YENİ HAMAM
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yukarı
Mahallede, Yeni Hamam Caddesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir. Muhtemelen 20.yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş
olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri :Tek hamam
olarak inşa edilmiş olan yapı dört eyvanlı, dört
köşe halvetli bir sıcaklık planına sahiptir. Hamamın inşaatında kaba yonu moloztaşla birlikte düzgün kesme taşta kullanılmıştır. Kuzey
güney yönünde dikdörtgen bir alan üzerine inşa
edilen hamam kuzeyden güneye doğru sırasıyla soyunmalık, soğukluk, sıcaklık ve sıcaklığın
doğu cephesindeki su deposundan oluşmaktadır. Soyunma bölümünün üzeri ahşapla, merkezi de ahşaptan bir aydınlık feneriyle kapatılmıştır. Soğukluk, eyvanlar ve su deposunun üzeri
beşik tonozla, sıcaklığın merkezi ile halvetlerin
üzerleri kubbelerle örtülüdür.
Hamama kuzey cepheden doğuya kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapının doğu ve
batı cephelerinde dikdörtgen biçimli birer adet
pencere bulunmaktadır. Kapıdan 3.10 x 1.60
ölçülerindeki koridora geçilir. Yol kotundan
daha yüksek tutulan hamamın soyunmalığına
bu koridorun güneyinde yer alan altı basamaklı
bir merdivenle çıkılarak girilmektedir. 10.58 x
6.90 m. ölçülerindeki soyunma bölümünün orta

(Mustafa Denktaş’tan)

kısmının üzeri, bağdadî kemerlerle birbirine
bağlanmış ayakların taşıdığı ahşap bir fenerle
kapatılmıştır. Yan kısımları ise düz damdır. Soyunmalık mekanı yan duvarlar üzerine ve fenerin oturduğu kasnağın her cephesine açılan
dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmıştır. Doğu
ve batı cephedeki ayaklar ahşaptan, güney taraftakiler ise taştandır. Soyunmalığın ortasında, aydınlık fenerinin altına gelecek şekilde bir
havuz yerleştirilmiştir. Soyunma bölümünün
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doğu ve batı cepheleri boyunca sekiler görülmektedir. Soyunmalığın güneyindeki kapıdan
doğu batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak düzenlenmiş olan soğukluğa geçilmektedir.
Bu bölümün üzeri beşik tonozla örtülmüş olup,
batı cephenin üst bölümüne açılan dikdörtgen
pencereyle aydınlatılması sağlanmıştır. Bu mekanın batı cephesinde iki adet tuvalet yer almaktadır. Sıcaklığa soğukluğun güney duvarı
ortasına açılan kapıda girilmektedir. Bu bölüm
dört eyvanlı ve dört köşe halvetli bir plâna sahiptir. Sıcaklık mekanının merkezi pandantiflerle geçilen bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbe
üzerine dört adet ışık gözü açılmıştır. Kubbenin altında zeminden 0.50 m. yükseltilmiş göbek taşı bulunmaktadır. Eyvanların üzeri beşik
tonozla, halvetlerin üzeri ise kubbelerle örtülüdür. Halvetlerin iki cephesinde ortalarında
birer kurna yerleştirilmiş olan sekiler görülmektedir. Hamamın hiçbir mekanında orijinal
kurna veya ayna taşları yoktur. Doğu yöndeki
eyvanın doğu duvarına açılan pencere ile su deposu irtibatlandırılmıştır.

Yeni Hamam, genel görünüş.
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Doğu cephedeki su deposunun üzeri kuzeygüney yönünde atılmış beşik tonozla örtülmüş
olup, hamamın külhanı günümüze ulaşamamıştır.
Süslemesi : Hamamda herhangi bir süs unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Kaba yonu moloztaşla
birlikte düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Pınarbaşının Abdülaziz zamanında kurulmuş bir ilçe olduğu ve ilçede Eski
Hamam adıyla bilinen bir yapının var olduğu
anlaşıldığından yapının 20.yy. başlarında inşa
edilmiş olabileceği sonucuna varılmaktadır.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.230-233.

Yeni Hamam, giriş cephesi.

Yeni Hamam, sıcaklık mekanı kurnalar.
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ESERİN ADI : PINARBAŞI 		
		 KIRKPINAR 		
		 KÖYÜ ÇEŞMESÎ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Kırkpınar
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1308/M.1890 yılında inşa edilmiş olabilir.
Plan ve mimari özellikleri :
Kemersiz
düz cepheli olarak inşa edilen çeşme muhtemelen sonradan yenilenmiştir. Eski çeşme yıkılmış, yerine bugünkü çeşme yapılıp, eskisinin
kitabesi değerlendirilmiştir. Düzgün kesme taştan yapılan çeşmenin üç lülesi bulunmaktadır.
Önünde çeşme yalağı yer almaktadır. Çeşmenin üst sağ köşesinde kitabesi bulunmaktadır.
Süslemesi : Süsleme olarak oldukça sade
bir eserdir.
Malzeme ve teknik : Çeşmede kaba yönü
ve kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Sağ üst köşedeki beş satırlık kita-

Pınarbaşı Kırkpınar Köyü Çeşmesi, genel görünüş.
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be H.1308/M.1890 tarihlidir.
Kitabede:
-—Sahibü’l-hayrat
-—Ve’1-hasenat
--Şaşızade merhum
-—Kaymakam Hacı Hasan Lütfü
-—Beyin Ruhuna Fatiha..
Tarihlendirme : Çeşmenin kitabesinden
dolayı M.1890 yılında inşa edilmiş fakat sonradan yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Pınarbaşı Kırkpınar Köyü Çeşmesi, kitabe.

ESERİN ADI : SARIOĞLAN/		
		 KARAÖZÜ 		
		 ŞAHRUH 			
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Karaözü
Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Köprü günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : H.897/M.1492 tarihli bir vakfiyesi vardır. Dolayısıyla 1492 yılından önce inşa
edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Uzunluğu 155
m. en büyük kemer açıklığı 12 m. olan köprü
8 gözlü olarak tasarlanmıştır. Köprü kemerleri
düzgün kesme taşla örülmüş olup sivri formdadırlar. Kemerlerin kilit taşı dışa taşırılmıştır.
Kemer kornişlerinin üzerinde düzgün kesme
taştan yapılmış korkuluk yer alır. Büyük kemerden itibaren köprü iki yana eğimlendirilmiştir. Suyun geliş yönünde yani memba tarafında üçgen biçiminde tasarlanmış sel yaranlar,
gidiş yönünde yani mansıp tarafında ise çokgen
ayaklar görülmektedir. Suyun güçlü aktığı yerlerde batıdan doğuya doğru üçüncü kemer daha
geniş, 1,2,4,5’inci kemerlerin açıklıkları birbirine yakın ve sivri biçimdedirler. Köprüde var
olduğu belirtilen arslan ve üzüm kabartması günümüzde yoktur. Ayrıca H.1328-1329/M.1910

yılı onarım kitabeleri de günümüze ulaşamamıştır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
yapılmıştır.
Kitabesi : Günümüzde eser üzerinde bir kitabe yoktur.
Tarihlendirme : Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivinde 594 numaralı defterin 206. sayfasında 150 sıra numarasıyla kayıtlı bulunan, Zülkadir soyundan Süleymanoğlu Alaüddevle oğlu
Şahruh Bey tarafından 897 yılında yazıldığı
belirtilen vakfiyede “ Karaözü köyünün tamamı olup bunu bütün hudut ve hukuk ile vakfın
yaptırdığı köprünün mesalihine vakfetti” denilmektedir. Ayrıca aynı defterin 207.sayfasında
bulunan 151 sıra numaralı H.897 tarihli Şahruh
Bey tarafından yazılan bir başka vakfiyede “
Livaoğulları mezrası ve Ağçekışla ile birlikte
Karaözü Köyünün tamamı olup buranın cizye
vs. hasılatının yarısı buradaki zaviyeye gelip
gidenlere geri kalan yarısı da köprünün tamirine tayin” edildiği belirtilmektedir. Dolayısıyla
köprü 1492 yılından önce inşa ettirilmiştir. Sivas Müzesinde bulunan kitabelerden köprünün
1538 ve 1750 yıllarında onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynak:
C. Çulpan, Anadolu Türk Taş Köprüleri,
Ankara 1975.
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Şahruh Köprüsü, genel görünüş.

Şahruh Köprüsü, genel görünüş.
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Şahruh Köprüsü, yol.
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ESERİN ADI : KURUKÖPRÜ SU
		 KEMERİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü
Kasabasının girişinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Muhtemelen Roma İmparatorluğu
döneminde inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Köprü, Kuruköprü Kasabasının girişindeki vadi üzerine
doğu-batı doğrultuda inşa edilmiştir. Uzunluğu
yaklaşık olarak 172 m.dir. Her geçen gün harap olan köprüde bir adet sivri kemer, 13 adet
yuvarlar kemerden oluşmuştur. Doğu yöndeki
üçüncü kemerle dördüncü kemerin oturduğu
ayak tamamen yıkılmıştır. Selçuklu dönemin-

de kemerlerin içlerinin doldurularak bir bent
oluşturulduğu ileri sürülür.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme
unsuru yoktur.
Malzeme ve teknik : Köprünün tamamında
düzgün kesme taşın kaplama malzemesi olarak kullanıldığı, kemer duvarlarında moloztaşın dolgu malzemesi olarak değerlendirildiği
gözlenir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler,
Kayseri 1993, s.35.
Mustafa Denktaş, Kayseri’de Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.14.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kuruköprü Su Kemeri, genel görünüş.
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Kuruköprü Su Kemeri, kanal görünüşü.

Kuruköprü Su Kemeri, kemerlerden birinin görünüşü.
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ESERİN ADI : AKÇAKAYA 		
		 KÖYÜ ŞEYH 		
		 HAMİT CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya
Köyü, Orta Sokağında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Cami günümüzde ibadete kapalıdır.
Tarihi : H.1225/M.1810-1811
Plan ve mimari özellikleri : Camiye batı
cephenin kuzeyine kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde küçük bir kemercik
formunda düzenlenmiş kitabe yer almaktadır.
Cami kubbeli merkezi mekanlı bir plâna sahiptir. Ortada dört taş sütun üzerine atılmış kemerlerin taşıdığı ve pandantifle geçilmiş merkezi kubbe bulunmaktadır. Sütunların kaide ve
başlıkları oldukça sade düzenlenmiştir. Merkezi kubbenin dört yönündeki mekanların üzeri
beşik ve sivri tonozlarla örtülmüştür. Harim
mekanının doğusunda merkezi mekana açılan
ve kuzey güney doğrultuda atılmış üç sivri kemerli bir yan mekan daha bulunmaktadır. Bu
mekanın doğusunda da yine kemerli fakat daha
küçük bir mekan bulunmaktadır. Bu mekanlar,
kayaya oyma olarak düzenlenmiş gibidir ve
oldukça karanlık olmasına bakılırsa bir nevi
çilehane gibi düşünülmüştür. Caminin harim
mekanı batı cephede biri kapı üzerinde diğeri
ikisi duvara açılmış toplam üç pencereyle aydınlatılmaya çalışılmıştır. Kuzey tarafta kadınlar mahfili bulunmaktadır. Caminin üzeri metal
kaplama şemsiye çatıyla örtülmüştür.
Caminin mihrabı mermer levhalarla yenilenmiş, ahşaptan olan minberinin kayda değer bir
özelliği yoktur. Caminin güneybatı köşesinde
bulunan tek şerefeli silindirik gövdeli minaresi
kesme taştan inşa edilmiştir.
Süslemesi : Camide kayda değer bir bezeme
görülmemektedir.
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Malzeme ve teknik : Caminin duvarlarının
bir kısmında düzgün kesme taş, bir kısmında ise
kaba yonu moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kapı üzerindeki kitabe
H.1225/M.1810-1811 tarihini vermektedir. Caminin güneybatı duvarında bulunan daha büyük ölçekli kitabenin yazıları erimiş olduğundan herhangi bir ibare okunamamaktadır.
Tarihlendirme : Caminin 19.yüzyılın başlarında yapılmış olduğu kabul edilebilir.

Şeyh Hamit Cami, genel görünüş.

Şeyh Hamit Cami, genel görünüş.

Şeyh Hamit Cami, giriş kapısı.
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Şeyh Hamit Cami, dış görünüş.

Şeyh Hamit Cami, kitabe.
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Şeyh Hamit Cami, ibadet mekanından görünüş.

Şeyh Hamit Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : AKÇAKAYA 		
		 KÖYÜ YUKARI 		
		 MAHALLE 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Talas ilçesi, Akçakaya Köyünde Yukarı Mahallede bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Camii bugün ibadete
açık bir durumdadır.
Tarihi : H.1225/M.1810-1811
Plan ve mimari özellikleri : Cami, kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Caminin kuzey cephesinde bulunan giriş
mekanı sonradan yapılmıştır. Kuzey cephenin
ortasında bulunan ve son yıllarda yenilenmiş
olduğu anlaşılan kapıdan cami harimine geçilmektedir. Kapının üzerinde mermer üzerine
yazılmış kitabe bulunmaktadır. Caminin hariminin üst örtüsü belli aralıklarla doğu ve batı
duvarlara atılmış iki sivri kemerle taşınmaktadır. Üst örtü, kuzey-güney doğrultuda atılmış
ahşap kirişler üzerine tahta kaplamalıdır. Üst
örtü dıştan kiremitli kırma çatıyla kapatılmıştır.
Caminin kuzey ve doğu cephelerinde pencere
açıklığı yoktur. Batı ve güney cephelere ikişer
pencere açılmıştır. Kuzey tarafta kadınlar mahfili yer almaktadır. Mihrap mermer malzemeyle
yenilenerek özgün yapısını kaybetmiştir. Taştan yapılmış minber, küçük ölçülerde ve birkaç
silme dışında herhangi bir özellik taşımamaktadır. Caminin tek şerefeli minaresi orijinal değildir. Orijinal minare güneybatı köşede yer almakta olup, minber minare tarzındadır. 4.88m.
yüksekliğindeki minare dört taş sütuna atılmış
kemercikler ve külah bölümünden oluşur.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
öğeleri görülmez.
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Malzeme ve teknik : Caminin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş kapısı üzerindeki dört satırlık kitabeden yapının H.1225/M.1810-1811
yılında Nalsızzade Hacı Salih Ağa tarafından
inşa ettirilmiş olduğu yazılıdır.
Tarihlendirme :Cami H.1225/M. 18101811 yılında yaptırılmıştır.

Yukarı Mahalle Cami, genel görünüş.

Yukarı Mahalle Cami, köşk minare.

Yukarı Mahalle Cami, giriş kapısı.
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Yukarı Mahalle Cami, kitabe.

Yukarı Mahalle Cami, minber ve mihrap.
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ESERİN ADI : TALAS KİÇİKÖY
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Ekim 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H.1269/M.1852 tarihinden önce yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Güney-kuzey
doğrultusunda dikdörtgen bir plânda inşa edilen
caminin kuzey cephesindeki son cemaat yeri üç
bölmeli olarak inşa edilmiştir. Son cemaat yeri
ilk yapıdan kalmış olabilir. Son cemaat yeri taş
sütunlara atılmış üç yuvarlak kemerli olarak
düzenlenmiştir. Son cemaat yerini oluşturan
kemerler batıda üçlü sütun demetine, doğuda
ise duvara atılmıştır. Ortadaki kemer yanlardaki kemerlerden daha alçak tutulmuştur. Düz
lentolu giriş kapısının üzerine yuvarlak pencere
açılmıştır.
Caminin harimi güney-kuzey doğrultuda
dikdörtgen olarak plânlanmıştır. Mekan ortadan doğu-batı doğrultuda duvarlara atılan
kemerle ikiye bölünmüştür. Güney tarafın üst
örtüsü pandantifle geçilen kubbedir. Harimin
kuzey tarafı betonarme düz tavan olarak yenilenmiş. Doğu, batı ve güney duvarlar yuvarlak
kemerli ikişer pencere ile boşaltılmıştır. Kuzey
cephenin batısında tek pencere bulunmaktadır.
Mihrap ve minberin özelliği yoktur.
Süslemesi :. Yapıda kayda değer süsleme
yoktur. Ancak son cemaat yeri batı cephesindeki üçlü sütun uygulaması bir bezeme olarak
değerlendirilebilir.
Malzeme ve teknik :. Yapıda düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Camide inşa kitabesi yoktur. Ancak caminin avlusu içinde, kuzeybatıdaki abdest çeşmesinin duvarındaki kitabe
kelime-i tevhidi ve H.1269 tarihini içermektedir. Bu kitabenin yapının 20.yüzyılda geçirdiği
onarımdan öncesine veya caminin orijinalinde
de var olan çeşmesine ait olabileceğinden hareketle H.1269/M.1852 yılından önce yapılmış
olabileceğini kabul edebiliriz.

Kiçiköy Cami, genel görünüş.
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Kiçiköy Cami, son cemaat yerindeki demet sütunlar.

Kiçiköy Cami, minber.
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Kiçiköy Cami, harim mekanı.

ESERİN ADI : AKÇAKAYA 		
		 KÖYÜ AŞAĞI 		
		 MAHALLE		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Akçakaya
Köyü, Aşağı Mahalle, Şeyh Hamit Sokağında
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Camii bugün ibadete
açık durumdadır.
Tarihi : H.1271/M.1855
Plan ve mimari özellikleri : Cami kuzeygüney doğrultuda uzanan bir harim mekanı ile
kuzeyde üç bölmeli bir son cemaat yerinden
oluşmaktadır. Batı cephesi açık olarak sokağa
bakacak şekilde düzenlenen son cemaat yeri,
iki ahşap sütuna atılmış kirişlerle üç bölmeli olarak düzenlenmiştir ve üst örtüsü de ahşap tavandır. Ahşap direklere oturan dekoratif
bağdadi kemerlerin yüzeyine madalyon içinde
maşallah yazısı ve H.1271 tarihi işlenmiştir.
Caminin kuzey beden duvarının doğu ve batı
ucuna oldukça yüzeysel iki mihrabiye düzenlenmiştir. Kuzey cephenin ortasına yerleştirilen
giriş basık kemerli giriş kapısının üzerinde sıva
üzerine kalem işi boyayla yapılmış vazo içinde
kıvrımdal ve çiçek betimlemesi gözlenir. Yapının kuzeydoğu köşesinden merdivenle ulaşılan
köşk minaresi çatının kuzeydoğu köşesine inşa
edilmiş olup, dört taş sütuna atılan dekoratif kemerciklerin taşıdığı bir külaha sahiptir ve külah
içine boyayla yazılmış ibarelere bakılırsa 1931
yılında inşa edilmiştir.
Caminin kuzey-güney doğrultudaki harimi,
mihraba dik üç sahınlıdır. Harim mekanı ikişer
sıra halinde üçerden toplam altı ahşap sütunla
bölümlenmiştir. Ahşap direklere atılan kirişlerin üzerine doğu-batı doğrultuda olacak şekilde yerleştirilen kirişlere kaplanmış levhalar üst

örtüyü meydana getirir. Ahşap tavanın sonraki
tamiratlar sırasında boyanmış oldukları gözlenmektedir. Harim mekanının içi, zeminden
1,5 m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmıştır. Yapının doğu duvarında dolap olarak düzenlenmiş nişler gözlenir. Caminin batı
cephesi dört pencere açıklığına sahiptir. Doğu
ve güney cephede ikişer pencere bulunurken,
kuzey cephede üç pencere açıklığı dikkati çeker. Güney cephedeki pencereler renkli camlarla süslenmiştir. Batı cephedeki pencerelerden
ikisi zemine inecek kadar büyük ve içeri doğru
genişleyen tarzda tasarlanmıştır. Caminin mihrabı mermer levhalarla yenilenmiş olup ahşaptan yapılmış minberi herhangi bir özelliğe sahip
değildir. Harim mekanının kuzey cephesinde
kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Süslemesi : Süsleme olarak yapıda dikkati
çeken unsur son cemaat yerindeki dekoratif kemerlerde bulunan madalyonlar, kapı üzerindeki
kalem işi bezemelerdir. Muhtemelen caminin
içinde de kalem işi süslemeler bulunmaktaydı.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında kaba yonu moloz taş, taşıyıcı elemanlar
ve üst örtüsünde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının taş üzerine yazılmış
kitabesi yoktur. Son cemaat yerindeki dekoratif kemerler üzerindeki madalyonlarda
H.1271/M.1855 tarihi okunabilmektedir. Ancak cami içinde Arap harfleriyle kağıt üzerine yazılmış bir panoda caminin H.13191321/M.1901-1903 yıllarında da bir onarım
geçirdiği belirtilmektedir.
Tarihlendirme : Yukarıdaki bilgilerden caminin 1855 yılında inşa edilmiş ve 1901-1903
yıllarında da onarılmış olabileceğini çıkarabiliriz.
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Akçakaya Köyü Aşağı Mahalle Cami, genel görünüş.

Akçakaya Köyü Aşağı Mahalle Cami, son cemaat yeri.
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Akçakaya Köyü Aşağı Mahalle Cami, köşk minare.

Akçakaya Köyü Aşağı Mahalle Cami, harime giriş
kapısı

Akçakaya Köyü Aşağı Mahalle Cami, harim mekanı.
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ESERİN ADI :TALAS HARMAN
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas Harman Mahallesi, Kemal Timuçin Meydanında yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açık durumdadır.
Tarihi : Cami H.1277/M.1860 yılında onarılmıştır. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte Bayram Paşa’nın 1637 tarihli vakfiyesinde
geçen mescidin bu yapı olabileceği düşünülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Camii avlu
revak ve harimden ibarettir. Avluya doğu ve
kuzey cephelerindeki kapılardan girilmektedir.
Cami kuzey- güney istikametinde dikdörtgen
planlı olarak inşa edilmiştir. Malzemesi tamamen kesme taştır. Caminin orijinalinde üç kubbe
ile örtülü olan son cemaat mahalli bilinmeyen
bir neden ile yıkılmış, yakın bir tarihte vakıflar
genel müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmasında değiştirilerek, üzeri düz bir
beton ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin üst
örtüsünün üç kubbe ile örtülü olabileceği, cümle kapısının doğu ve batısındaki pencerelerin
yaklaşık 40 cm. kadar üzerine yerleştirilmiş sütun başlıklarına bakılarak ileri sürülebilir . Son
cemaat yeri revağı, kuzey yönünde yan yana
getirilerek tek başlıkla birleştirilmiş iki çift sütun ile yanlarda duvarlara birleştirilmiş yarım
silindirik sütunlara atılmış yuvarlak kemerlerle
üç gözlü olarak düzenlenmiştir. Sütun başlığı
olarak korint başlıklar kullanılmıştır. Son cemaat mahali yanlarda duvarlarla sınırlandırılmış olup, doğu duvarına pencere batı duvarına
ise minareye çıkan kapı açılmıştır.
Caminin batı cephesinde altlı üstlü üçer pencere yer alır. Güney cephede üç, doğu cephede ise altlı üstlü ikişer pencere bulunur. Kuzey
cephe hariç bütün cephelerde üst pencereler yer
almaktadır. Dışarıda düz lentolu olan üst pencereler içerde yuvarlak kemerli ve aşağı doğru
şevli olarak şekillendirilmiştir. Alt pencereler
dışarıda düz lentolu içerde yuvarlak kemerli
olarak yapılmıştır. Harimin kuzey batısında yer
alan pencerelerin önü yakın bir tarihte yapılan
ek binadan dolayı kapatılmıştır.
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(Kerim Türkmen’den

Caminin dış duvarlarının üst kısımları saçak seviyesinde dışarı doğru taşıntı yapan üç
sıra silmeyle çerçevelenmiştir. Dış duvarlarda,
içerdeki kemerlerin hizasına gelecek bölümlerin plastır biçimli payandalarla düzenlenmiş
oldukları görülür. Caminin çatısının kuzeyi
üçgen bir alınlıkla şekillendirilmiştir. Caminin
doğu cephesinin kuzey tarafına yapı duvarına
bitişik küçük bir mekan eklenmiştir.
Caminin harimine kuzey cephenin ortasına açılmış taçkapıdan girilmektedir. Yuvarlak
kemerli ve üç sıra silmeyle çerçevelenen kapı
üzerinde yapının H.1277/M.1860 yılında ona-

rıldığını gösteren kitabe yer almaktadır. Kapı
açıklığını yanlara çerçevelen silmeler, üst kısımda içeri doğru iki kademe yaparak girmekte
bir sivri kemerle tamamlanmaktadır. Bu sivri
kemerin hemen altında bir güneş motifi ve Sultan Abdülmecit’in tuğrası yer alır.
Caminin harimi korint başlıklı dört sütuna
atılmış sivri kemerler ile üç sahına ayrılmaktadır. Dört sütunun oluşturduğu kare mekanın
üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş
pandandifle sağlanmıştır. Pandandiflerin ortasındaki madalyonların içerine dört halifenin isimleri yazılarak etrafı çiçek motifleri ile
süslenmiştir. Oldukça yüksek tutulan kubbe
kasnağına alçı şebekeli renkli camlarla süslü 8
adet pencere açılmıştır. Kubbe kasnağının eteği
boydan boya dolaşan iki yazı kuşağı ile tezyin
edilmiş iken son yapılan onarımlarla bu yazı
kuşakları silinmiş veya üzerleri boyanmıştır.
Bu yazı kuşaklarından üsttekinde mavi zemin
üzerine beyaz renkte ayet-el kürsi, alttakinde
ise beyaz zemin üzerine siyah yazı ile Kuran-ı
Kerimde adı geçen 24 peygamberin isimlerinin
yazılı olduğu 1990’larda yapılmış bir çalışmadan öğrenilmektedir. Bu isimlerin yazılış sebebinin ise caminin tamirine geniş halk kitlesinin
katılmış olmasından kaynaklanmış olabileceği
ileri sürülmektedir. Kubbenin oturduğu korint
başlıklı dört sütunun kemerlerinden başta yine
sivri kemer tipinde 8 adet daha kemer atılmıştır. Bu kemerler harimin bütün cephelerinde ve
duvarların yüzeyinde 18-20 cm. çıkıntı yapan
plastırlara oturmaktadır. Bu plastırlar dışarıda
kuzey cephe hariç bütün cephelerde mevcuttur.
Harimin üst örtüsü üst örtüsü bu kemer atılımına göre biçimlenmiş olup mihrap önü ve giriş
kapısı önündeki mekanlar manastır tanozla örtülüdür.
Harimin kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu
ve güneybatıdaki mekanlarının üzeri sivri, kub-

benin doğusundaki ve batısındaki mekanların
üzerine beşik tonozla örtülüdür. mihrap önünde
bulunan manastır tonozun göbeği bu dönemin
üslubunu yansıtan kıvrık dal ve çiçek motifleri
ile bezenmiştir. Mihrap nişi üzerindeki pencere
kemerinin kenarında ve alınlığında da aynı bezeme görülmektedir.
Caminin ahşap minberi, mihrabı ve vaaz
kürsüsü yakın bir tarihte yapılan onarım sırasında yenilenmiştir. Caminin mihrabının tamamı ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Kadınlar mahfili de yakın bir tarihte yapılmıştır. Giriş önünün sağ ve solunda zeminden
30 cm yüksek tutulmuş sekiler bulunmaktadır.
Süslemesi :Yapının kubbesinde daha önceden var olan bezemeler dışında herhangi bir
süsleme unsuru yoktur. Saçaktaki silmeler, kitabe üzerindeki tuğra da bezemelerden birkaçı
olarak zikredilebilir.
Malzeme ve teknik :Yapının tamamında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabe mor zemin üzerine altın
sarısı ile beş satırlık ikişer mısradan oluşmakta
olup talik yazı ile yazılmıştır. Kitabeden yapının
Sultan Abdülmecit zamanında H.1277/M.1860
yılında onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : Yapının 1860 yılında
onarılmış olduğu dikkate alındığında, belki de
Bayram Paşa vakfiyesinde (1637) bahsedilen
mescidin bu eser olabileceği ve 18.yüzyılda yenilenerek yeniden inşa edildiği ileri sürülebilir.
Kaynakça:
K. Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yapıları,”, Vakıflar Dergisi, S.26, (1997) s.153-187.
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Talas Harman Cami, son cemaat yeri ve kuzey cephe.

Talas Harman Cami, güney ve doğu cepheler.
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Talas Harman Cami, son cemaat yeri.

Talas Harman Cami, son cemaat yeri.
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Talas Harman Cami, taçkapı.
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Talas Harman Cami, kitabe.

Talas Harman Cami, üst örtü.
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Talas Harman Cami, iç mekan.

Talas Harman Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI :TALAS ALİ SAİB
		 PAŞA CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Camii bugün ibadete
açık bir durumdadır.
Tarihi : H.1304/M.1886
Plan ve mimari özellikleri : Kiçiköy mahallesindeki yer alan cami, kendi adı ile anılan cadde üzerindedir. Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir plana sahip olan camiye
avlu duvarının batısına açılmış üçgen alınlıklı
bir kapıdan girilmektedir. Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiş olan caminin beden
duvarlarının üst kısmı kademeli üç sıra silme
ile hareketlendirilmiştir. Köşelerde kabaralarla
nihayetlenen bir üçgen alınlığın içi, kabartma
olarak işlenmiş güneş sembolü ve imparatorluk
arması ile bezelidir. Kapının söveleri oyularak
yivlendirilmiş, lento yüzeyine ise akantüs yapraklı kıvrıkdal ve ay-yıldız motifleri işlenmiştir. Caminin son cemaat yerinin üzeri sonradan
betonarme ile kapatılmıştır.
Caminin harim kısmına son cemaat mahalinin kuzey duvarının ortasından açılan kapıdan
girilir. Bu kapı üzerinde H.1304 (m 1886) tarihli 65x120 cm. ölçülerindeki kitabe yer almaktadır. Kitabe, yeşil zemin üzerine altın sarısı ile
yazılmış olup ikişer mısralık altı satırdan oluşmaktadır. Küçük ebatlı konsol ve silmelerle
çevrelenen mermer kitabenin üzerinde kabartma olarak işlenmiş lale ve kıvrıkdal motifleri
yer almaktadır. Harim planı kuzey güney istikametinde dikdörtgen şekildedir. Harim mekanı dört sütunla atılmış sivri kemerlerle üç sahna
ayrılmıştır. Bu sütunlar gerek aşağıdan yukarı
doğru incelişleri gerekse başlıklar ile dor nizamını anımsatmaktadır.
Sütunlara oturan sivri kemerlerin oluşturduğu merkezi mekanın üzeri kubbe ile örtülmüştür. Diğer sahınlardan daha geniş tutulmuş orta
sahnın merkezine yerleştirilen kubbeye pandandiflerle geçilmiştir. Kubbe ağırlığını duvarlara aktarmak için duvarlarla sütunlar arasına
sivri kemerler atılmıştır. Kubbenin oturduğu

(Kerim Türkmen’den)

poligonal yüksek kasnağın her cephesine sekizgen biçimli pencereler açılmıştır. Bu pencereler alçı şebekeli olup renkli camlarla tezyin
edilmiştir. Pandandiflerin etrafı turkuaz renkli
şeritle sınırlandırılmış olup ortadaki madalyonların içerisinde dört halifenin isimleri yazılıdır.
Pandandiflerin kubbe ile birleştiği silme ve
pandantifin merkezindeki madalyonların çevresi sarı renge boyanmış olup yaprak ve çiçeklerle bezelidir.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Caminin kubbeli bölümü dışındaki mekanların üzeri sonradan yapıldığı anlaşılan kirişlerle örtülüp üzeri düz damlıdır.
Caminin harimi doğu ve batı cephelerinde
üçer güney ve kuzey cephelerinde ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Dışarıda düz lentolu olan
pencereler içeride yuvarlak kemerlidir. Ayrıca
mihrabın üzerinde ve buna paralel olarak harimin kuzey duvarında birer adet yuvarlak pencere yer almaktadır. Bu pencereler alçı şebekeli
ve renkli camlı yapılmışlardır. Harimin güney
duvarının ortasında yer alan beş köşeli mihrap
ile güney batısında yer alan minber, yakın bir
tarihte yapılmıştır.
Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili yer almaktadır.
Caminin minaresi harimin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Kare kaideden Türk üçgenleri ile papuçluk kısmına geçilmekte olup,
papuçluktan da silme bir bilezik ile gövdeye
geçilmektedir. Minare gövdesi şerefe altına kadar sade bir şekilde yapılmış olup, şerefe altı
ve korkuluklar da herhangi bir süsleme görülmez. Yukarı doğru incelen petek kısmı bir taş
bilezik ile nihayetlenmekte olup üzeri taş külah
yerleştirilmiştir. Külahın tepesinde ise alem ve
paratoner bulunmaktadır. Avlunun güney batı-

Ali Saib Paşa Cami, genel görünüş.
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sındaki merdivenle minareye ve harimin içindeki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Cami avlusunun kuzeybatı köşesinde sokağa açılan bir
çeşme bulunmaktadır.
Süslemesi : Caminin avluya giriş kapısı ve
kitabesi çevresinde bezeme taş bezeme görülür.
Üçgen alınlıklı avlu kapısında imparatorluk arması ve kıvrıkdallar dikkati çeker. Kubbe pandantiflerinde ise dört halifenin adının yazıldığı
madalyonlar ve etrafını süsleyen bitkisel desenler görülür.
Malzeme ve teknik : Caminin tamamında
düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin kitabesi nestalik hatla
iki mısra halinde altı satır olarak yazılmış olup,
inşa tarihi olarak 1886 tarihini vermektedir. Ayrıca kitabede bani olarak Ali Saib Paşa’nın adı
geçmektedir.
Tarihlendirme : Kitabeden hareketle caminin 1886 yılında inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir.
Kaynakça:
K. Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yapıları,”, Vakıflar Dergisi, S.26, (1997) s.153-187.

Ali Saib Paşa Cami, avlu kapısı.

Ali Saib Paşa Cami, kitabe.

Ali Saib Paşa Cami, minber.

Ali Saib Paşa Cami, harim.
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ESERİN ADI : TALAS HAN 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Tablakaya Mahallesinde (Han)
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarımı biten caminin
ibadete açılmamış olduğu görülmüştür.
Tarihi : H.1316/M.1899
Plan ve mimari özellikleri : Arazinin eğimli olmasından dolayı düzgün kesme taştan iki
katlı olarak inşa edilmiştir. Caminin avlusuna
biri son cemaat mahalinin doğu cephesine bitişik diğeri ise güneybatı cephede avlu duvarı ortasına açılan iki kapıdan girilmektedir. Caminin
zemin katına, batı cephesinde üzerinde yuvarlak kemerli bir penceresi bulunan düz lentolu
bir kapıdan girilmektedir. Kapının iki yanında
düz lentolu dikdörtgen boyutlu birer pencere
bulunmaktadır. Bu kapının üzerinde alt kat ve
üst katın ayrıldığı bölgede dışarı doğru taşıntı
yapan üç silme sırası caminin bütün cephelerini dolaşmaktadır. Alt kat kapının sağında ve
solunda yer alan düz lentolu birer, güney yönde
açılan iki pencere ile aydınlatılmaya çalışılmıştır. Alt katın hangi amaçla kullanıldığına dair
pek bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak sıbyan
mektebi olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.
Caminin dış cephe duvarları zemin ve bodrum katı birbirinden ayıran iki sıra silmeyle
hareketlendirilmiştir. Kuzey cephe hariç diğer üç yönde askı kemerlerinin üzerine üçgen
alınlıklar yerleştirilmiştir. Kubbeyi taşıyan
kemerlerin oturduğu köşelerdeki ayakların üst
kısmına ağırlık kuleleri konulmuştur. Üzerleri
minyatür kubbeler ile örtülen ağırlık kulelerinin tepelerinde alemler bulunmaktadır. Ağırlık
kulelerinin büyük ebatlı yapılmış olması dekoratif açıdan ziyade statiktir. Poligonal yüksek
bir kasnağın üzerine oturan kubbenin üzeri taş
malzeme ile kademeli olarak basamaklı şekilde
kaplanmış olup, tepesine bir alem yerleştirilmiştir.
Caminin minaresi son cemaat mahallinin güneydoğusuna bitişik olarak kesme taştan inşa
edilmiştir. Caminin iki katlı son cemaat ma1150
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(Ayşe Nur Kaya Demir’den)

halline kuzey cephenin ortasında yer alan düz
lentolu bir kapıdan girilmektedir. Bu kapının
üzerinde yuvarlak kemerli bir pencere yer almaktadır. Son cemaat mahalline girişi sağlayan
kapının sağında ve solunda birer, ikinci katta
üç, batı tarafında ise alt ve üst katta birer olmak üzere toplam yedi adet pencere ile aydınlatılmıştır. Son cemaat mahallinin üst katına dışarıda kuzeybatı cephedeki düz lentolu kapıdan
çıkılmaktadır. Alt katı giriş olarak kullanılan
son cemaat mahallinin üst katı kadınlar mahfili
olarak düzenlenmiştir. Son cemaat mahallinin
alt ve üst katlarının üst örtüleri düz dam şeklindedir.
Caminin harim kısmına yuvarlak kemerli bir
kapı ile girilmektedir. Kapı kemerinin kilit taşı
akantüs yaprağı şeklinde biçimlendirilmiş olup
kemer taşları dönüşümlü olarak yeşil ve gri
renklere boyanarak mermer havası verilmiştir.
Kapı lentosunun doğu ve batısında dor tarzında
sütunceler bulunmaktadır. Bu sütunceler açık
yeşil, kahverengi, kırmızı karışımı bir boyanmıştır. Giriş kapısının bulunduğu sivri kemerli,
derin, nişin sağında ve solunda 30 cm yüksekliğin de sekiler bulunmaktadır. İbadet kısmı kare

mekanlıdır. Bu kısım sivri kemerler üzerine
oturan bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi taşıyan
sivri kemerler duvar köşelerinde, duvara bağlı
bodur ayaklar üzerine oturmaktadır. Kubbeye
geçiş pandandiflerle sağlanmıştır. Camii kubbesini taşıyan sivri kemerlerin oturduğu ayakların bodur olması, pandiflerin daha aşağıdan
başlamasına neden olmuştur. Bu durum camii
iç mekanına masif bir görünüş kazandırmıştır.
Harimin doğu ve batı duvarına üçer, kuzey ve
güney duvarına ise ikişer pencere açılmıştır. Bu
pencereler içeride yuvarlak kemerli nişler içerisine alınmış dışarıda dikdörtgen çerçevelerle
sınırlandırılmıştır. Caminin bütün cephelerinde
askı kemerlerinin kilit taşları altına gelecek şekilde pencereler açılmıştır.
Kubbenin oturduğu yüksek kasnak üzerine
on iki adet yuvarlak kemerli pencere açılmıştır.
Pencerenin tam ortasına gelecek şekilde kasnak
duvarının üzeri vazodan çıkan çiçek ve kıvrık
dal motifleri ile tezyin edilmiştir. Kasnağın alt
etekleri ise boydan boya üçgen dilimlerden oluşan plastik süs kuşağı ile dekore edilmiştir. Bu
plastik süs kuşağının altındaki silme boydan
boya çiçek motifleri ile süslenmiştir. Köşelerdeki pandandiflerin çevresi birbirini takip eden
çiçek motifleri ile kuşatılmış olup, pandandifin
alt kısmına bir çiçek, ortasına gelecek şekildeki dört madalyonun içerisine de dört halifenin
isimleri yazılarak bu madalyonların çevresi de
çiçek ve bitki motifleriyle süslenmiştir. Ana
örtünün yükünü taşıyan kemerlerin üzeri kirli
beyaz, pembe ve açık yeşil renklerle dönüşümlü olarak boyanmıştır.
Harimin güney cephesi diğer cephelere
oranla daha fazla tezyin edilmiştir Yarım daire
şeklinde güney duvara oyulmuş mihrap nişinin
üst kısmı mavi rengin hakim olduğu perde ve
kandil motifleri ile dekore edilmiştir.
Mihrap nişinin zeminden 1m kadar yukarısında malakari havası verilmiş kıvrıkdal ve
kenger yaprağı motifi bir şerit olarak işlenmiştir. Bu şeridin üst kısımları bugün çoğu silinmiş
olan stilize edilmiş çiçek tasvirleri ile bezenmiştir. Mihrap nişinin doğu ve batısındaki pencerelerle, mihrap nişi arasında kalan duvarlarla
sütun üzerine yerleştirilmiş vazoda çiçek tasvirleri mevcuttur. Buradaki bezemeler caminin
diğer bölümlerine göre daha detaylı olarak iş-

lenmiştir. Ve özellikle korint tarzı sütun başlığı
ve başlık üzerindeki vazo da bulunan detaylar
daha da belirgindir. Vazo içerisinde tomurcuk
ve açmış halde gül ve sümbül çiçeği tasviri
bulunur. Mihrap nişinin üzerinde ve yuvarlak
pencerenin altında kıvrık dallarla çerçeveye
alınmış madalyon içerisinde gül tasviri bulunmaktadır. Bununla beraber bu kıvrık dalların
arasından çıkmış asma tasviri görülmektedir.
Asmanın gövdesi kahverengi, üzüm salkımları
ise mor renge boyanmıştır.
Caminin tamamen ahşaptan yapılmış minberi, harimin güneybatı köşesinde yer almaktadır. Minberin ahşap aynalık kısmı üzerine üç
adet değişik boyutlardaki şemse motifi kabartma olarak işlenmiştir. Minberin korkulukları
da tamamen ahşaptan yapılmıştır. Şerefenin alt
kısmı önde ve arkada yer alan ikişer sütun üzerine oturmaktadır. Kare bir plan üzerine oturan
taht köşkünün, yukarısı oktogonal bir kasnağın
taşıdığı pramidal bir külahla örtülmüş olup tepesinde alem bulunmaktadır.
Kuzey yönde sivri kemerin gerisinde yer
alan kadınlar mahfilinin harime açılan yönü insan boyutundan yüksek olarak yapılmış ahşap
bir kafesle kapatılmıştır.
Süslemesi : Yapının özellikle harim mekanında sıva üzerine kalem işi olarak yapılmış
bitkisel bezemeler görülür. Ayrıca bu bezemelerde malakariyi çağrıştıran alçılı uygulamalarda dikkati çeker. Camide sütun başlıkları dışında taş bezeme olarak dikkati çekecek uygulama
yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Minber,
vaaz kürsüsü ve zemin katın üst örtüsü ahşap
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Kapı kemeri üzerinde yer alan
117x101cm. ebadındaki iki mısralık yedi satırdan oluşan kitabe beyaz mermer üzerine altın sırmalı olarak cel-i sülüs ile yazılmıştır. H.
1326 (M.1899) tarihlidir. Kitabe alt kısmının
sağında ve solunda kabartma olarak gülbezek
biçimli kabaralar yerleştirilmiştir. Caminin kitabesinden banisinin müsteşar Derviş Efendi
olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Eser üzerinde bulunan
kitabeden hareketle yapının 1899 yılında inşa
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edildiği anlaşılmaktadır. Caminin 2005-2006
yılında onarıldığı öğrenilmiştir. Onarımı tamamlanan caminin ibadete açılarak kullanılması beklenmektedir.
Kaynakça:
K. Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yapıları,”, Vakıflar Dergisi, S.26, (1997) s.153-187.
Ayşe Nur Kaya Demir, II. Abdülhamit Dönemi Kayseri Yapıları, E.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
s.62-67.

Han Cami, genel görünüş.

Han Cami, avlu giriş kapısı.
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ESERİN ADI : GÜRPINAR 		
		 (SALKUMA) 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Gürpınar (Salkuma) Kasabası Meydanında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu: Sağlam ve ibadete açıktır.
Tarihi : Yapıda inşa tarihi belirtecek bir kitabe yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Tek mekanlı ve
kubbeli bir camidir. Caminin kuzey cephesindeki son cemaat yeri orijinal değildir. Kuzeybatı
köşedeki tek şerefeli, silindirik gövdeli minare
sonradan yapılmıştır. Kuzeydoğu köşede caminin köşk minaresi bulunmaktadır. Batı taraftaki
merdivenle ulaşılan köşk minare, kare kesitli
dört ayağın taşıdığı dekoratif dilimli kemercikler üzerine yerleştirilmiş bir külahtan ibarettir.
Camiye, kuzey cephenin ortasına açılan ve sonradan yapılan son cemaat yerinin kısmen örtmüş
olmasına rağmen mukarnaslı bir kavsaraya sahip
olduğu anlaşılan kapıdan girilmektedir. Basık
kemerli kapının yanlardan birer ince sütunceyle
sınırlandırılmış olduğu görülmektedir.
Cami harimi yaklaşık kare ölçülerde olup,
üzeri tromplarla geçilen ve taştan yapılmış bir
kubbeyle örtülüdür. Tromp kemerleri duvarlara
oturtulurken duvara atılan konsolların alt kısımları mukarnaslı olarak düzenlenmiştir. Köşelerde tromp kemerleri arasındaki yüzeylerin çapraz
tonozlarla örtüldüğü anlaşılmaktadır. Kubbe
eteğine dört pencere açılmıştır. Kubbe yüzeyini
süsleyen kalemişi bezemeler onarım esnasında
yapılmış olabilirler. Kubbe dıştan bakır levhalarla kaplanmıştır. Caminin mihrabı, güney duvarı
ortasında yer almakta olup beş cepheli bir niş
olarak düzenlenmiştir ve beş sıra mukarnas kavsaralıdır. Mihrap alınlığının yanında kabartma
birer rozet bulunmaktadır. Yanlardan dairesel
sütuncelerle sınırlandırılmış olan mihrap, mukarnaslı bir kuşakla ve üstündeki üçgen alınlıklı
bir tepelikle bitirilmiştir. Tepeliğin üzerinde de
tarih ibarelerinin bulunduğu üç satır halinde düzenlenmiş bir kitabe bulunmaktadır.
Harimin kuzeyinde dört taş ayağa atılmış
ahşap kirişlerin taşıdığı ahşaptan kadınlar mah-

fili bulunmaktadır ve mahfile giriş kapısının
batısına duvar içine açılmış kapı ve merdivenlerle çıkılmaktadır. Kuzey cepheye dikdörtgen
boyutlu iki pencere açılmıştır. Batı cephenin
güney köşesinde yer alan tek pencerenin tabanı basamaklı şekilde düzenlenmiştir. Güney
cephede doğu ve batı köşelerde tıpkı batı cephedeki gibi düzenlenmiş birer pencere açıklığı
bulunmaktadır. Doğu cephesinde pencere açıklığı yoktur. Caminin doğu ve batı duvarlarının
alt bölümlerinde üçer adet niş bulunmaktadır
ve bunlar günümüzde ahşap lambrilerle kapatılmıştır. Nişler fazla derin değildir. Kuzey taraftakiler sepet kulpu kemerle, diğerleri dilimli
kemerle örtülmüştür.
Süslemesi : Caminin cümle kapısı ve mihrabındaki mukarnaslı kavsaralar ve kubbesindeki
kalemişi bezemeler süsleme unsurları olarak
kabul edilebilir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıda bani, sanatçı adı ve inşa
tarihi verecek bir kitabe yoktur. Mihrap üzerindeki kitabede Arap rakamları ile 1671 ve 1691
tarihleri okunmaktadır.
Tarihlendirme : Orijinal kitabesi olmayan
yapının son cemaat yerinde metalden bir levhaya onarım tarihi olarak 1845 yılı yazılmıştır.
Caminin bu tarihlerde onarılmış olduğunu da
gösteren orijinal bir kitabe yoktur. Cami plân
kuruluşu bakımından 17.yüzyıl camilerinin çoğunda (Örneğin İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisinde olduğu gibi) görülebilen bir
plân yansıtır. Genelleme açısından tek mekanlı
bu camilerin çoğunda üst örtü kubbe olup, kuzeyde üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunur.
Gerek kubbenin formu ve gerekse geçiş öğeleri
yapının 17.yüzyıldan bir eser olabileceğini yansıtır. Ancak hakkında hiçbir tarihi bilgi bulunmayan bu camiyle ilgili tarihlendirme şimdilik
kaydıyla yapılabilir. Yeni belgelerin ışığında
bu tarihlendirmenin değişebileceğini belirtmek
mümkündür.
Kaynakça:
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri 1993, s.145.
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Gürpınar Cami, genel görünüş.

Gürpınar Cami, genel görünüş.
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Gürpınar Cami, giriş kapısı

Gürpınar Cami, harimden görünüş.
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Gürpınar Cami, kubbe.

Gürpınar Cami, kubbeye geçiş.
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ESERİN ADI : TALAS REŞADİYE
		
AŞAĞI MAHALLE
		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mayıs 2007
Yeri : Kayseri İ l i . Talaş İlçesi, Erciyes Kasabası. Reşadiye Mahallesinde bulunan Aşağı
Cami tapunun 12 pafta, 2110 numaralı parselinde kayıtlıdır. Mahalle içerisinde geçen yolun
doğusunda eğimli bir arazi üzerinde, arazinin
düzeltilmesi ile elde edilen düz alan üzerine
inşa edilmiştir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 1762’de yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Halihazır durumu itibarıyla cami; kesme taştan yığma olarak
inşa edilmiş olup kare planlıdır. Yapının üzeri
duvarlara bitişik 8 büyük ayak üzerine atılan
sivri kemerleri köşelerde destekleyen tromp alt
yapı üzerine yerleştirilen dairevi kasnağın üzerine oturan taş kubbe ile örtülüdür. Kubbede 16
adet kemerli pencere bulunmaktadır. Üst örtüde
kubbenin dış yüzü kaburgalı bindirme taş tekniğiyle inşa edilmiş, kubbe çevresinde kalan
kısımlarda da taş kaplama yapılmıştır.
Yapının güney cephesinde güney-batı köşede ve ortasına rastlayan bölümde ince duvar
kalınlığında çıkıntı dikkati çekmektedir. Ayrıca
bu bölümde bir pencere açıklığı yer almaktadır.
Mihrap çıkıntısına denk gelen kısımda sonrada
kapatıldığı anlaşılan pencere açıklığının izleri
belirgindir. Güney-doğu köşede de bir pencere
açıklığı bulunmaktadır.
Caminin doğu cephesi sağır tutulmuştur.
Batı cephesinde; güney batı ucunda ve ortada bir pencere açıklığı yer almaktadır. Kuzey
batı köşedeki üçüncü pencerenin kapatıldığı görülmektedir. Ayrıca batı cephenin kuzey ucuna
minare yerleştirilmiştir. Minarenin bittiği yerde
cami duvar yüzeyine kitabe yerleştirilmiştir.
Batı cephesinde küçük bir avlusu bulunan
Cami’nin kuzey cephesine sonradan betonarme sistemle bir giriş kısmı ve son cemaat mahalli ilave edilmiştir. Bu bölüme batı cephede
yer alan kapı açıklığından girilmektedir. Burası
doğu-batı doğrultusunda bir hol görünümündedir. Giriş holünün kuzey doğusunda yer alan

(Celil Arslan’dan)

merdivenle bu kısmın üzerinde bulunan kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır. Mahfil katı kuzey,
kuzey-doğu ve kuzey-batıda yer alan kemerler
arasında konsol biçiminde cami içine taşmaktadır. Bu bölümde yer alan kemer boşlukları
ahşap doğramalarla kapatılmıştır.
Cami içerisine ise giriş holünün güneyinde
kalan ana kapıdan girilmektedir. Cami duvarları iç kısımda yaklaşık 1 m. yüksekliğe kadar
ahşap lambri ile kaplanmıştır. Güney, kuzey ve
batı cephelerde ikişer adet dikdörtgen biçimli
pencere bulunmaktadır. Ancak kuzey cephe ye
sonradan son cemaat bölümü eklendiğinden
buradaki pencereler aydınlatma işlevini kaybetmiştir. Köşelerde kare plandan kasnağa geçişte kullanılan yarım küre şeklindeki tromplar
derin tutulmuştur.
Caminin güneydoğu köşesinde yer alan ayak
üzerine konsol biçiminde taştan yapılmış vaaz
kürsüsü yerleştirilmiştir.
Mihrap; beyaz mermerden dikdörtgen formunda ve profilli olarak yapılmıştır. Mihrabın iki
yanında Lambirilerin üstüne denk gelecek şekilde, duvar yüzeyine simetrik olarak yerleştirilmiş
üzeri düz tırnak şeklinde sehpa bulunmaktadır.
Mihrabın batısında yer alan minber ise tamamen taştan yapılmıştır. Mihrap ve minber
sade yapılardır. Genel anlamda cami içerisinde
süsleme öğesine rastlanmamıştır.
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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Caminin batı cephesinde kesme taştan yapılmış tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır.
Yüksek bir kaide üzerine silindirik gövdeli ve
sivri külahlı olarak yapılan minarede, şerefe altında kabartma olarak işlenmiş silme bilezikler
ve geometrik motifler yer almaktadır.
Kalan izlerden yapının orijinalinde; kuzeygüney doğrultusunda dikdörtgen planlı düz dam
örtülü olduğu, güney cephesinde iki pencere,
batı cephesinde üç pencere açıklığı bulunduğu
kalan izlerden anlaşılmaktadır. Son cemaat mahallinin sol köşesinde bulunan eski yapı parçasının artık mevcut olmayan köşk minareye ait
olduğu düşünülmektedir. Yapı ile bağlantısı
olmayan köşk (minber) minare uygulamalarına
Kayseri ve Nevşehir bölgelerinde rastlanmaktadır. Kayseri”deki Yapı ile bağlantısı olmayan
köşk minare uygulamalarına örnek olarak Battal Gazi Cami Minber Minaresi, Hacı Kasım
Cami Minber-Minaresi, Kalaycıoğlu Mescidi
Minber-Minaresi sayılabilir.
Süslemesi :
Malzeme ve teknik :
Kitabesi : Yapının tarihi ile ilgili olarak;
yukarıda sözü edilen kitabede beş satırlık yazı
bulunmaktadır:
1.Satır: Lailaheillallah Muhammedunrasulullah
2.Satır: Sahibul hayrat vel hasenat Hacı Eyyüb bin
3. Satır: İbrahim yapub bu tağmirattan
4.Satır:Zatı maiamar eyle gel yarab bu hayrat sahibi
5.Hacı Mustafa’yı şad eyle sene H.11 Muharrem 1175/ M. 1762/1763 yazılıdır.
Kitabe, onarım kitabesidir.
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Tarihlendirme :
Yapı ile ilgili ; H. 1161/62-M.1748/49 tarihli
Kayseri Şer”iyye Sicili Defterindeki 267 nolu
belgede, Reşadiye (İstefana) Karyesi”nin Camiinde berat ile imam olarak görev yapan Hüseyin Halife”nin beratı zayi olmuştur. Hüseyin
Halife”ye görevi ile ilgili yeni bir berat gönderilmiş ve görevine devam etmesi gerektiğini
bildiren berat hakkında bilgi verilmektedir.
Daha sonraki dönemlerde yapı günümüzdeki
şeklini almıştır. Kitabeden ve mahallinde edinilen bilgilere göre Aşağı Cami H.11 Muharrem
1175/ M. 1762/1763 yılında II.Mustafa Eyüb
İbrahim Paşa tarafından mescit olarak yeniden
yaptırılmış (onarılmış) olup 1938 yılında tekrar
onarılmış. 1959 yılında ise genişletilmiştir.
Caminin ilk yapımındaki plan geç dönemde
Kayseri’de çok örneği görülen Cürcürük Mescidi (1711), Hacı Veled Camisi, Hakırdaklı
Camilerinde uygulanan plan ile benzer şekilde
düz tavanlı olarak yapılmış örneklerdir.
Daha sonraki düzenlemede yapı eski kalıntıları da içine alacak şekilde, tek kubbeli olarak
günümüzdeki şeklini almış ayrıca son cemaat
mahalli eklenmiştir.
Günümüzdeki plan şeması ile Kayseri’deki
Fatih Camisi, Çakalız Camisi gibi tek kubbeli
camilerin örnek alındığı söylenebilir.

Kaynakça:
Caner, Songül, 138 Numaralı Kayseri
Şer”iyye Sicili, (H. 1161/62-M.1748/49), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
1997, s. 222-23

Talas Reşadiye Aşağı Cami, genel görünüş.

Talas Reşadiye Aşağı Cami, genel görünüş.
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Talas Reşadiye Aşağı Cami, genel görünüş.

Talas Reşadiye Aşağı Cami, iç mekan.
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Talas Reşadiye Aşağı Cami, mihrap ve minber.

Talas Reşadiye Aşağı Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : TALAS REŞADİYE
		
YUKARI MAHALLE
		
CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Mayıs 2007
Yeri : Kayseri İli. Talaş İlçesi, Erciyes Kasabası, Reşadiye Mahallesinde, sit dışında yer
alan. tapunun 11 pafta. 2419 numaralı parselinde kayıtlı, Yukarı Cami mahalle içerisinden
geçen yolun doğusunda eğimli bir arazi üzerinde, arazinin düzeltilmesi ile elde edilen düz
alan üzerine inşa edilmiştir.
Bugünkü durumu : İbadete açıktır.
Tarihi : 18. yy. sonları.
Plan ve mimari özellikleri : Halihazır durumu itibarıyla cami; kesme taştan yığma olarak
inşa edilmiş olup, kuzey-güney doğrultusunda
dikdörtgen planlıdır. Üzeri kırma çatı ile kaplıdır. Yapının üst örtüsü doğu yönde kot seviyesinin altında kalmaktadır.
Kuzey-batı cephesinde küçük bir avlusu bulunan Cami’nin doğu cephesinde iki üst pencere yer almaktadır.
Güney cephesinin ortasında mihrap çıkıntısı
ve iki yanında birer pencere bulunmaktadır.
Batı cephesinde ise üç adet alt pencere ve
kuzey batı açıklığı yer almaktadır.
Camiinin kuzey-batısında kesme taştan yapılmış tek şerefeli bir minare bulunmaktadır.
Yüksek bir kaide üzerine silindirik gövdeli ve
sivri külahlı olarak yapılan minarede, şerefe altında silme bilezikler yer almaktadır.
Ayrıca kuzey doğu köşede çıkıntı duvar şeklinde köşk minare kaidesi bulunmaktadır.
Avlu içinde yer alan Cami kuzey cephede
sütunlara oturan üç kemer açıklığı şeklinde
girişe sahiptir. Buradan son cemaat mahalline
girilmektedir. Son cemaat mahalli duvarları
sonradan mermerle kaplanmış ve girişin batısında kalan bölüm ahşap panolarla bölünerek
kadınlar için ayrılmıştır.
Son cemaat mahallinin kuzey-doğu yönüne
kaydırılmış kapı açıklığı ile harim bölümüne
geçilmektedir. Cami harim kısmı kuzey güney
doğrultuda dikdörtgen planlı olup. üst örtüsü
dört adet sütun ve beden duvarları üzerine otu1162
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ran düz betonarme döşemelidir. Camii içinde
güney cephede iki, batı cephede üç. doğu cephede 2 adet dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır.
Mihrap; beyaz mermerden dikdörtgen formunda ve profilli olarak yapılmıştır.
Mihrabın batısında yer alan minber de beyaz
mermerden yapılmıştır.
Harim kısmında birinci sütuna kadar olan
bölümün üstünde kadınlar mahfili bulunmakta
olup buraya caminin doğu cephesinde yer alan
ayrı biri girişten ulaşılmaktadır. Bu kısmın girişine sonradan metal doğramalı camekan yapılmıştır. Mahfil katı birbirine bağlı mekanlar
şeklinde düzenlenmiştir.
Caminin içinde kuzey doğuda yer alan bir
kapıdan abdest alma alanı olarak kullanılan

küçük bir bölüme ulaşılmaktadır. Bu bölüm güney yönünde mağara şeklinde devam etmekte
olup bir duvarla kapatıldığı için bu kısma girilememektedir. Cami duvarı ile mağara arasında
bir boşluk oluştuğu görülmektedir.
Kalan izlerden yapının orijinalinde; kuzeygüney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak
özellikle Nevşehir ve ilçelerinde örnekleri görülen mağara şeklinde yapılan bir mahalle mescidi şeklinde inşa edildiği düşünülebilir.
İkinci varsayım ise; güney ve doğu cephesi
mağara şeklinde oyulan mescidin batı cephesi duvar örülmek suretiyle kapatılmış olmalıdır. Böylece dikdörtgen planlı bir mescit şeklinde düzenlemeye sahip olduğu kanaati oluşmaktadır.
Ayrıca yapının dışında, kuzey doğu köşesine, duvarına abdest musluklarının yerleştirildiği köşk minare yapılmış olmalıdır. Yapı ile

bağlantısı olmayan köşk minare uygulamalarına Kayseri ve Nevşehir bölgelerinde rastlanmaktadır.
Süslemesi : Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Kesme taştan yığma
olarak inşa edilmiştir. Minaresi, kesme taştan
yapılmıştır. Son cemaat mahalli duvarlarında
mermer kaplama görülmektedir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Cami plan olarak
Kayseri’deki Hasinli Camisi (1714), Çandır
Camisi (XVIII. Yüzyıl) Kalemkırdı Camisi
(1797) camileri benzer şekilde ortadaki dört
serbest ayağı birbirine ve duvarlara bağlayan
hatıllar üzerine düz tavanlı olarak yapılmış örneklerdir.

Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, genel görünüş.
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Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, genel görünüş.

Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, batı cephesi.
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Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, minare.

Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, dış cepheden
görünüş.

Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, dış cepheden görünüş.
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Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, harime giriş kapısı.

Talas Reşadiye Yukarı Mahalle Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI :TALAS ESMA		
HANIM TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Kiçiköy Mahallesi, Cemil Baba
mezarlığında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1307/M.1890 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Sekizgen plânlı,
kubbeyle örtülü bir yapıdır. Sekizgen gövdenin
her köşesinin duvar yüzeyinden çıkıntı yapan
plastırlarla hareketlendirilmiş olduğu görülmektedir. Silmeden sonraki bölüm yuvarlak bir
kör kemerle sınırlandırılmıştır. Kemer içindeki
yüzeylere yuvarlak pencereler açılmıştır. Silme
kuşağının ikiye böldüğü türbe cephesinde alttaki bölümlere açılan dikdörtgen boyutlu pencerelerle boşaltılmıştır. Pencereler kırık çizgiler
veya kesişen dairelerden oluşmuş geometrik
kompozisyonlu yekpare taş şebekelerle kapatılmıştır. Köşelerden çıkıntı yapan plastırların
kubbe eteğinde küçük kule biçimli taş başlıklarla süslendiği dikkati çekmektedir. Türbenin
içinde Esma Hanım’ın sanduka biçimli mezarı
vardır. Türbeyi örten kubbe taştan yapılmıştır
ve dıştan ucu sivriltilmiş bir miğfer şeklinde
düzenlenmiş, üst kısmına da taştan bir alem
yerleştirilmiştir. Mumyalık kısmı olmayan türbeye güneydoğu köşesine açılmış oldukça küçük bir kapıdan girilmektedir. Türbenin kuzey
batı cephesinde, üst bölümde yuvarlak kemerle çerçevelenen yüzeye, beyaz mermere ikişer
mısradan dört satır olarak talik yazıyla işlenmiş
kitabe yerleştirilmiştir. Kitabe iki yanda birer
konsolla çerçevelenmiş, üst kısmına da akant
yapraklı bitkisel bezeme işlenmiştir.
Süslemesi : Türbe cephesindeki pencere
açıklıklarını kapatan ve geometrik kompozisyonlu oldukları görülen taştan şebekeler dışında yapıda süsleme unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Krem renkte düzgün
kesme taşla inşa edilmiştir.
Kitabesi : Beyaz mermer üzerine ikişer
mısradan dört satır olarak talik hatla düzenlenen kitabeden yapının H.1307/M.1890 yılında,
H.1282/M.1865-66 yılında ölen Esma Hatun

(Kerim Kürkmen’den)

için oğlu Ali Saib Paşa tarafından yaptırılmış
olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Eser H.1307/M.1890 yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
K. Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yapıları,”, Vakıflar Dergisi, S.26, (1997) s.153-187.
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Esma Hanım Türbesi, genel görünüş.

Esma Hanım Türbesi, kitabe.
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Esma Hanım Türbesi, kitabe ve pencere düzenlemesi.

ESERİN ADI : BAŞAKPINAR		
		 (İSPİLE) HANI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri-Tomarza yolunun 17. km. sinde, Başakpınar kasabasının kuzey-doğusunda
bulunmaktadır. Kayseri-Pınarbaşı güzergahında, Karatay hanı ile Kayseri arasında bir menzil
hanı konumundadır.
Bugünkü durumu : Yapının beden duvarları ve kapalı mekanlarının tamamı yıkılmış olarak günümüze ulaşabilmiştir.
Tarihi : 13. yüzyıl.
Plan ve mimari özellikleri : Beden duvarlarının temel kalıntılarından hareketle han;
bir açık avlu ile kapalı kısımdan oluşmaktadır.
Yapı, dış ölçüleri itibarıyla 18.00x49.00 m. ölçülerinde dikdörtgen bir alana yerleştirilmiştir.
Avlunun kuzeyinde bulunduğu anlaşılan girişin
düzenlemesi hakkında kalıntılara bakarak fikir
beyan etmek mümkün olamamaktadır.
Kapalı mekana girişin iki yanında küçük birer mekan bulunmaktadır.

Hanın kapalı bölümünün nasıl bir üst örtüsünün olduğu bilinmemektedir. Ancak kapalı
bölümün kuzey ve güney duvarlarının dış cephelerinde yer alan üçgen profilli payandalar iç
mekanda duvar payelerine tekabül edebilir.
Süslemesi : Eserin yıkıntı halindeki kalıntıları arasındaki taş malzeme üzerinde, akant
yapraklı, volütlü bitkisel süsleme örnekleri bulunmaktadır. Muhtemelen bu parçalar taçkapıya ait olmalıdır. Bu süsleme örnekleri Kayseri
Tuzhisar Sultan hanının süslemeleri ile benzerlik göstermektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının beden duvarlarının düzgün kesme taşlarla kaplandığı, moloz taş malzeme ile dolgu (blokaj) yapıldığı,
horasan harcının kullanıldığı görülmektedir.
Kitabesi : Eser şu anda yıkılmış ve harap
durumda olduğundan kitabesinin olup olmadığı bilinmemektedir.
Tarihlendirme : Eserin Karatay Hanıyla
aynı yol güzergahında bulunması 13.yüzyılın
içinde yapılmış olduğunu gösterir.

İspile Hanı harabeleri, genel görünüş.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1169

İspile Hanı harabelerinden.

İspile Hanı harabelerinden.
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ESERİN ADI : TALAS HARMAN
		 MAH. HANI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Harman Mahallesi, Kemal Timuçin Meydanının doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kahvehane
olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Bilinmemekle birlikte, muhtemelen
19.yüzyılın ikinci yarısında çevresindeki cami
ve mekteple yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak inşa edilmiştir. Yapıya batı cephesine açılan ve bir eyvan
kemeri şekli arz eden açıklıktan girilmektedir.
Eser güney-kuzey doğrultuda atılmış on sivri
kemer arasına döşenmiş sal taşlarının oluşturduğu bir sivri tonoz örtüye sahiptir. Eserin üzeri
orijinalinde toprakla kaplı iken 1999-2000 yılı
onarımlarında betonarme olarak yenilenmiştir.
Hanın batıdan doğuya doğru altıncı ve yedinci kemerleri arasındaki boşluk açık bırakılarak
aydınlatma ve havalandırma amaçlı olarak tepe
pençeresi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca dokuz
ve onuncu kemerlerin arasında da küçük bir havalandırma deliği bulunmaktadır. Eserin doğu
duvarına açılan bir kapıdan arka tarafta bugün
odun deposu olarak kullanılan mekana geçilmektedir. Bu mekan güney-kuzey doğrultuda
dikdörtgen bir plana sahiptir. Bu mekanın doğu
duvarında yer alan kapıyla dışarı çıkılmaktadır.
Ayrıca bu mekanın güney duvarına büyük bir
pencere açılmış olduğu görülmektedir. Hanın
beden duvarlarında pencere açıklığı yoktur.
Eserin kiracısından alınan bilgiye göre yapının
zemini onarım öncesinde şimdiki zemininden
yaklaşık olarak 1-1,5 m. daha aşağıda imiş. Zaten kemerlerin üzengi noktalarından hareketle
de bu görüşe ulaşılabilir.
Süslemesi : Herhangi bir bezeme unsuru
bulunmayan yapı oldukça sadedir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıda kitabe yoktur. Dolayısıyla
kim tarafından hangi ustaya yaptırıldığı bilinmemektedir.

Kerim Türkmen’den

Tarihlendirme : Kitabesi bulunmayan yapının çevresindeki yapılarla birlikte 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceği ileri
sürülebilir.
Kaynakça:
K. Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yapıları,”, Vakıflar Dergisi, S.26, (1997) s.153-187.
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Harman Mahallesi Hanı, genel görünüş.

Harman Mahallesi Hanı, pencere düzenlemesi.
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Harman Mahallesi Hanı, iç mekandan görünüş.

Harman Mahallesi Hanı, giriş cephesi
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ESERİN ADI : TALAS ALİ SAİB
		 PAŞA HAMAMI
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Harman mahallesinde, Müsteşar sokağı üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bugün kullanılmamakta ve iç kısımları harap bir görünüş arzetmektedir.
Tarihi : 1889 tarihli vakfiyede Ali Saib Paşa
tarafından yaptırılmış olduğu belirtilir. Ayrıca
1900 tarihli Ankara Vilayet Salnamesinde yapının 1887 yılında inşa ettirilmiş olduğu kayıtlıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Eser, kuzeygüney doğrultuda tek hamam olarak inşa edilmiştir. Hamamın sıcaklık bölümü üç eyvanlı iki
halvet hücreli bir plan göstermektedir. Hamama kuzey cephenin ortasındaki düz lentolu kapıdan girilmektedir. Burası bir ön mekan olup,
iki katlı olarak düzenlenmiştir. Bu mekan kuzey
cepheye bir, doğu cepheye açılan iki pencereyle aydınlatılmıştır. Ön mekanın güney duvarı
ortasına açılan kapıdan hamamın soyunmalık
bölümüne geçilmektedir. Doğu-batı doğrultuda
dikdörtgen bir mekan olan soyunmalık bölümünün üzeri bir sivri tonozla örtülmüştür. Soyunmalık bölümü doğu cepheye açılan dikdörtgen
formlu iki, batı cepheye açılan kare biçimli bir
pencereyle aydınlatılmıştır. Soyunmalık bölümünün güneyinde bu mekana eklenmiş tonoz
örtülü dar koridor mevcuttur. Bu koridorun
batısındaki kapıdan traşlık olarak düzenlenmiş
bölüme, güneyine açılmış kapıdan da sıcaklık
bölümüne geçilmektedir. Traşlık mekanının
batısında, sıcaklığın kuzeyindeki mekan beşik
tonozla örtülü olup tuvalet olarak kullanılmaktadır. Hamamın soğukluk mekanı yoktur.
Sıcaklık mekanı, merkezi bir kubbenin etrafına yerleştirilmiş üç eyvan ve iki halvetten
oluşmaktadır. Sıcaklık mekanı kubbesinin elips
bir görünümü vardır. Kubbe üzerinde 16 adet
ışık gözü bulunmaktadır. Kubbe altında sekizgen formunda düzenlenmiş göbek taşı, doğu ve
batı eyvanlarda da sekiler bulunmaktadır. Eyvanlar kuzey hariç üç cephede bulunmakta olup
üzerleri sivri tonozla örtülmüştür. Güney eyva1174
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(Mustafa Denktaş’tan)

nın güney duvarı ortasına açılan bir pencereyle
hamamın su deposu irtibatlandırılmıştır. Bu eyvanda da yerden 20 cm. yüksekliğinde sekiler
bulunmakta olup ayrıca dört adet mermer kurna
yer almaktadır. Orijinal olduğu düşünülen kurnaların ayna taşları yoktur ve yüzeyleri lale kabartmalarıyla süslenmiştir. Güneydeki ana ey-

vanın doğu ve batı taraflarında hamamın halvet
hücreleri bulunmaktadır. Yaklaşık 3.50 x 3.50
m. ölçülerindeki halvetlerin üzerleri pandantiflerle geçilmiş kubbelerle kapatılmıştır. Kubbe
üzerinde yedi adet yuvarlak formlu ışık gözleri
yer almaktadır. Halvet hücreleri giriş kapılarının bulunduğu cephe hariç tüm yönlerden 0.25
m. yüksekliğinde 0.90 m. genişliğinde sekilerle
kuşatılmıştır. Halvet hücrelerinde dörder adet
kurna bulunmaktadır. Sıcaklık mekanının zemini ve yerden yaklaşık 1.30 m. yüksekliğe kadar
olan kısımları mermer levhalarla kaplanmıştır.
Su deposu ve külhan bölümü, hamamın güney cephesi boyunca uzanmaktadır. Su deposunun üzeri tonozla örtülmüştür. Külhan bölümü
orijinalliğini kaybetmiştir.
Süslemesi : Hamamın mermer kurnalarının
yüzeyini bezeyen kabartma olarak yapılmış lale
motifleri dışında süslemesi yoktur.

Malzeme ve teknik : Hamamda malzeme
olarak düzgün kesme taş kullanılmış olmakla
birlikte üst örtü yakın zamanlarda yapılan onarımlarla mozayik olarak değiştirilmiştir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Gerek 1900 tarihli Ankara
Vilayet Salnamesindeki bilgiler, gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde 586 nolu defterin 240. sayfasındaki kayıtlar yapının Ali Saib
Paşa tarafından 1887-89 yılları arasında yaptırılmış olduğunu göstermektedir.
Kaynakça:
K. Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yapıları,”, Vakıflar Dergisi, S.26, (1997) s.153-187.
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.224-229.

Ali Saib Paşa Hamamı, genel görünüş.
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Ali Saib Paşa Hamamı, genel görünüş.

Ali Saib Paşa Hamamı, genel görünüş.
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Ali Saib Paşa Hamamı, iç mekan.

Ali Saib Paşa Hamamı, sıcaklık mekanı.

Ali Saib Paşa Hamamı, sıcaklık mekanı üst örtüsü.
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ESERİN ADI : TALAS RÜŞTİYE
		 MEKTEBİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Harman Mahallesi, Kemal Timuçin Meydanının güneyinde, Harman Camiinin batısında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kütüphane
olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1286/M.1869
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir mekan olarak inşa
edilen eser bodrum ve zemin olmak üzere iki
katlı olarak inşa edilmiştir. Genel kütle itibariyle ters T biçiminde düzenlenmiştir. Kuzey
cephede bulunan giriş kapısı, bir eyvan şeklinde ele alınan yapının kuzey tarafından iki oda
bulunmaktadır. Bu odaların güney tarafında da
bugün kütüphane salonu olarak kullanılan dershane mekanı yer almaktadır. Kuzey taraftaki
odaların doğu ve batıya doğru çıkıntı yaptığı
gözlenmektedir. Yapının üst örtüsü orijinalinde ardıç direkler üzerine düz toprak dam iken,
1999-2000 yılları arasında yapılan onarımlarla betonarme olarak yenilenmiştir. Toprak sıvalı duvarlar da kireçle badanalanmıştır. Yapı
batı cephesinde üç, kuzey ve doğu cephesinde
dörder toplam on bir pencereyle aydınlatılmaktadır. Ayrıca batı cephede bodrum katın
havalandırılması ve aydınlatılmasını sağlayan
iki tepe pencere bulunmaktadır. Kuzey ve batı
cephedeki pencereler, üst kısmı yuvarlak kemer şeklinde düzenlenmiş düz profilli bir silme
kuşağıyla çerçevelenmiştir. Yapının saçak seviyesinde üç yönden dolaşan silme kuşağı dikkati
çeker. Giriş eyvanının üst kısmında saçağa yakın bölümde barok tarzı bir yuvarlak kemerle
çerçevelenmiş inşa kitabesi bulunmaktadır.
Süslemesi : Yapı süsleme olarak oldukça sadedir. Pencereleri çerçeveleyen ve saçak kısmını dolaşan silme dışında bezeme yoktur.
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(Yıldıray Özbek’ten)

Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabede, yapının sultan Abdülaziz tarafından Talas’lıların da yardımıyla
H.1286/M.1869-70 yılında inşa edildiği belirtilmektedir.
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
1869 yılında yapıldığı bilinen eser, 1999-2000
yılında hayırsever Kemal Timuçin tarafından
tamir ettirilmiştir.
Kaynakça:
Kerim Türkmen, “Talas Rüştiye Mektebi”,
Sanatsal Mozaik, Nisan 2000, s.38-41.

Talas Rüştiye Mektebi, genel görünüş.

Talas Rüştiye Mektebi, giriş cephesi.
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Talas Rüştiye Mektebi, kitabe.

Talas Rüştiye Mektebi, iç mekan.
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ESERİN ADI : TALAS 			
		 AMERİKAN 		
		 KOLEJİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Yukarı Talas’ta.
Bugünkü durumu : Erkek Okulu binası
Gençlik ve Spor Müdürlüğü kamp tesisleri, Kız
Okulu binası ise Erciyes Üniversitesi Sosyal
Tesisleri olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 1893 (19. yüz yıl sonu)
Plan ve mimari özellikleri : Yukarı Talas’ta
bir yapı grubu olarak 19. yüzyılın sonlarında
Amerikalı misyonerler tarafından kızlar ve erkekler için ayrı ayrı yaptırılan kolejleri bulunmaktadır. Talas Amerikan Koleji iki ayrı alanda
birbirinden ayrı yapı grupları şekline dönüşmüştür.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Tesisleri olarak
kullanılan Kız Okulu binası etrafına öğrencilerin yatakhanesi, yemekhanesi ve idare binaları
da ilave edilmiştir.
Kız Okulu Binası:
Engebeli bir arazi üzerinde zeminin düzeltilmesi ile oluşturulan düz alanlara inşa edilen
binalardan en eskisi Kız Okulu binasıdır. Eser
üç katlıdır.Yapının doğu ve batı cephelerde girişi bulunmaktadır. Ana girişi batı yönden altıgen
oluşturacak şekilde yapılmıştır. Altıgenin köşelerini oluşturan sütunceler birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Bina kütlesinden çıkıntı yaparak dört serbest sütuna ve doğuda yapının bünyesine dahil edilen girişin üzeri ikinci ve üçüncü
katlarda kapalı olarak devam etmektedir.
Yapının katları silmelerle sınırlandırılmıştır.
Sonradan batı cephenin kuzey ucuna iki katlı
bir bölüm ilave edilmiştir.Yapının içerisi ortada
bir sofa ve sofaya açılan odalar şeklinde tanzim
edilmiştir. Ayrıca doğu batı doğrultusundaki
sofada merdivenlerle geçilen bir kademelenme
oluşturulmuştur.
Bu bina kız okulu olmasının yanında kızların yatakhanesi olarak da kullanılmıştır.
Öğretmenler Binası:
Kız Okulunun doğusunda yer almaktadır.
Zemin üzerine üç kat olarak inşa edilmiştir. Güney cephe ortasında yer alan girişi; merdivenle çıkılan bir sahanlıktandır. Sahanlık, güney
yönde dört ayak ve ayakları beden duvarları ile
birleştiren ve ikinci katın balkonunu oluşturan
bölüm şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bina içerisinde de ortada bulunan sofaya
açılan odalar şeklinde yapılmıştır.
İdare Binası :
Kız okulu ve öğretmenler binasının kuzey
doğu köşesinde yer almaktadır.
Öğretmenler binası ile benzer girişe sahip
olan binanın girişi sonradan kapatılarak batı
yönden ikinci kata alınmış ve buraya merdivenle çıkılmaktadır.
Bu yapıların bulunduğu alan içerisine farklı
tarihlerde sağlık binası ve çamaşırhane gibi ek
yapılar inşa edilmiştir.
Erkek Okulu Binası:
Erkek Okulu binası Gençlik ve Spor Müdürlüğü kamp tesisleri olarak kullanılmaktadır.
Bu yapı diğerlerinde farklı olarak dört katlı
ve doğu batı doğrultusunda büyük ebatlı olarak
inşa edilmiştir.
Girişi kuzey cephe ortasından verilmiştir.
Son zamanlarda yatakhaneye dönüştürülen yapı,
kullanım amacına uygun olarak bölümler ilave
edilmiş ve asli plan şemasını kaybetmiştir.
Bu binanın yakınına marangozhane ve yemekhane olarak kullanılan ikinci bir yapı inşa
edilmiştir. Tek katlı olarak yapılan bu bina günümüzde yemekhane olarak kullanılmaktadır.
Süslemesi : Yapılarda cephelerin hareketlendirilmeleri dışında süs unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapılarda düzgün kesme taş malzeme kullanımıştır.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : Binalar 19. yüzyılın sonlarında Amerika’lı misyonerler tarafından kız ve
erkek öğrenciler için kolej olarak yapılmıştır.
Kaynakça:
Hasan Özsoy, Dünden Bugüne Talas, Kayseri, 1996.
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Aşkın, A.,-Aktaş A., Talas İmar Planı Açıklama Paporu, 1990.
Mustafa Dağlı, Anadolu’da Kurulan Yabancı Okullar ve Tesirleri, Kayseri, 1990.

Amerikan Koleji Erkekler Okulu, genel görünüş.

Amerikan Koleji Erkekler Okulu, genel görünüş.
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Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, İstanbul, 1989.

Amerikan Koleji Erkekler Okulu, genel görünüş.

Amerikan Koleji Erkekler Okulu, genel görünüş.

Amerikan Koleji, kız yatakhanesi.
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Amerikan Koleji Erkekler Okulu, genel görünüş.

Amerikan Koleji Erkekler Okulu, iç mekan.
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ESERİN ADI : TALAS DELİÇAY
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Alidağ Yolu
üzerinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yakın tarihlerde onarılmış olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1230/M.1814 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : 2002 yılına kadar harap durumda olan köprü yanındaki benzin
istasyonunun sahibince onarılmıştır. Deliçay
üzerinde doğu-batı doğrultuda tek kemerli olarak yapılmıştır. Köprünün onarımı herhangi bir
projeye bağlı kalınmadan ve koruma kurulunun
izni alınmadan yapılmıştır. Köprünün orijinal
halinden sadece ayakların alt bölümünde dört
sıra halindeki taşlar kalmıştır. Eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında onarım sonunda köprünün orijinalinden daha yüksek ve geniş yapıl-

mış olduğu gözlenmektedir. Köprü ayaklarının
çevresi yakınındaki benzin istasyonunca adeta
bir çöplük gibi kullanılmaktadır.
Süslemesi : Eserde kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Köprüde kemer ve
ayakların duvarlarında kaba yonu moloz taş, kaplamalarda da düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Köprünün kitabesi yoktur.
Ancak kaynaklarda Talas halkından toplanan
öşür, rüsûmu örfiye, bina vergisi, kantar vergisi, kovan vergisi ve diğer vergilerin gelirleriyle
bu köprünün 1814 yılında inşa edildiği belirtilmektedir.
Kaynakça:
Halit Erkiletlioğlu, Osmanlılar Zamanında Kayseri, Kayseri 1996, s.204.

Talas Deliçay Köprüsü, görünüşü.
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ESERİN ADI : KURUKÖPRÜ 		
		 KÖPRÜSÜ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Kuruköprü
Kasabasında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : Bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Köprü, Kuruköprü kasabası ortasından geçen dere yatağında bulunmaktadır. Şu anda iki kemerli olarak
görülen köprünün kuzey taraftan betonarme bir
köprüyle genişletilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Köprünün batı tarafında sonradan betondan yapılmış bir geçit bulunmaktadır. Orijinalinde iki

Talas Deliçay Köprüsü, kaynak tarafından görünüş.
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kemerli olan köprüye, dere yatağı genişletilirken sonradan bu göz eklenmiş olmalıdır. Güney tarafta iki kemerin ortasında bir sel yaran
bulunmaktadır. Sel yaran yarım daire şeklinde
tasarlanmıştır. Köprünün korkulukları yoktur.
Köprü üzerine de beton dökülmüştür.
Süslemesi : Eserde süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Köprünün ne zaman yapılmış olduğuna ilişkin bir görüş ileri sürmek
şimdilik mümkün değildir.

ESERİN ADI :		TALAS HACI 		
			AHMET EFENDİ
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Tapucak Mahallesi, Beydağı
Sokağı üzerinde, Han Camiinin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesine göre, H.1303/M.1885
yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek cepheli ve
kemerli olarak inşa edilen çeşme, 3.80 m. yüksekliğe, 2.35 m. genişliğe ve 1.60 m. derinliğe sahiptir. Çeşme nişini örten yuvarlak kemer
yanlarda kare kesitli ayaklara oturmaktadır.
Çeşme nişinin yarım kubbe biçimindeki küresel örtüsü, taşların ışınsal olarak dizilmesiyle
oluşturulmuştur. Nişin ortasına da kitabe yerleştirilmiştir.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Eserin kitabesinde
mermer, diğer tüm bölümlerinde kaba yonu ve
kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesi celi sülüs hatla altı satır olarak yazılmıştır. Kitabeden eserin
Hacı Ahmet Ağa tarafından 1303 yılı (1885)
Ramazan ayında yaptırılmış olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Yapı kitabesine göre 1885
tarihlidir.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.118-119.
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Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi, genel görünüş.

Hacı Ahmet Ağa Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : TALAS ALİ SAİB
		 PAŞA ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Kiçiköy Mahallesi, Ali Saib
Paşa sokağında, Ali Saib Paşa Cami avlusunun
kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte suyu akmadığı için kullanılmamaktadır.
Tarihi : Kitabesine göre eser H.1305/18861887 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin avlu
duvarıyla birlikte inşa edilen çeşme 3.38 m.
yükseklikte, 1.65 m. genişliktedir. Çeşmenin
cephesi duvar içine gömülmüş sütuncelerle
sınırlandırılmıştır. Kemeri ve nişi bulunmayıp
düz cepheli bir çeşmedir. Çeşmenin üst bölümünde yer alan bir silme kuşağı cepheyi ikiye
bölmektedir. Silmenin alt kısımları sarkıtlarla
hareketlendirilmiştir. Silmenin üst bölümünde yapının mermere işlenmiş kitabesi bulunur.
Çeşme saçağı silmelerle hareketlendirilmiş,
üst kısmı da harpuşta ile bitirilmiştir. Çeşmenin
tek lüle bağlanmış ayna taşının yüzeyinde altı
yapraklı bir rozet kabartması görülür.
Süslemesi : Eserde süsleme olarak sarkıtlı
silmelerden ve ayna taşının yüzeyini bezeyen
rozetten bahsedilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ayna taşı,
kitabe ve yalağında mermer, diğer bölümlerinde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin iki mısradan üç satır olarak nesih hatla düzenlenen kitabesinde

(Mustafa Denktaş’tan)

H.1305/M.1886-1887 tarihi ve bani olarak Ali
Saib Paşa’nın adı okunmaktadır. Kitabesine
göre 1886-87 yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.120-122.
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Ali Saib Paşa Çeşmesi, genel görünüş.

Ali Saib Paşa Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : TALAS ESMA 		
		 HANIM ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Talas/Kiçiköy Mahallesi, Ali Saib
Paşa sokağının bitiminde güneydeki çukurda
yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte suyu akmadığı için kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1305/1886-1887 senesinde yaptırılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
olarak düzenlenen eser, güneyindeki evin duvarına sonradan eklenerek inşa edilmiştir. Çeşme, 3.06 m. yükseklik, 2.55 m. genişliğe ve
1.56 m. derinliğe sahiptir. Çeşme nişi yuvarlak
basık kemerle örtülmüştür. Ayna taşı hafif güneye kaydırılmıştır. Beyaz mermerden yapılan
ayna taşının çevresi bitkisel bir bordürle süslenmiştir.
Süslemesi : Eserin ayna taşının etrafındaki
bitkisel bezeme dışında herhangi bir süslemesi
yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin genelinde
kaba yonu taşı kullanılmışken, kitabe ve ayna
taşında mermer malzeme tercih edilmiştir.
Kitabesi : İkişer mısralık üç satırdan oluşan ve sülüs hatla yazılan kitabeden çeşmenin
H.1305/M.1886-1887 yılında Ali Saib Paşa tarafından annesi Esma Hanım için yaptırılmış
olduğu anlaşılmaktadır.
Tarihlendirme : Eser 1886-1887 yılında
yaptırılmıştır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.124-126.
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Esma Hanım Çeşmesi, genel görünüş.

Esma Hanım Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI : TALAS MEYDAN
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Talas/Kiçiköy Mahallesi, Ali Saib
Paşa sokağının girişinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yapı sağlam olmakla
birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Yapı H.1305/M.1887 yılında inşa
ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kemersiz
olarak inşa edilen çeşme, 5.00 m. yükseklik,
3.60 m. genişliğe sahip olup üçgen alınlıklıdır.
Çeşme cephesi yanlarda 5 cm. çıkıntı yapan
plastırlarla sınırlandırılmıştır. Plastırların üzeri silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin
üçgen alınlığının saçak kısmı öne doğru çıkıntı
yapan farklı ölçülerdeki silmelerle bezenmiş
olup alınlık kürevî bir alemle tamamlanmıştır.
Üçgen alınlığın ortasında bulunan kitabe yanlarda S formunda kıvrılan konsollarla sınırlandırılmıştır. Kitabenin üst kısmı kıvrım yapan
kenger yapraklarıyla bezelidir. Kitabenin tam
altındaki süsleme kuşakları cephe boyunca
uzanmaktadır. Beş kademeden oluşan süsleme
kuşağının birincisi düz silmedir. Düz silmenin
altında pramidal dişlerden oluşan bir şerit, bu
şeridin altında da ikinci düz silme kuşağı yer
alır. En alt kısımda ise üç kademeli olarak yapılmış ve birbiri üzerine bindirilmiş dentikül
motifleri dikkati çeker. Çeşmenin ayna taşı küçük bir çeşme formunda düzenlenmiştir. Ayna
taşında tek lüle deliği bulunmaktadır. Çeşmenin yalaklarından birisi günümüze ulaşmıştır.
Süslemesi : Kayseri’deki düz cepheli çeşme
örneklerinden biri olan Talas Meydan çeşmesinde silmelerin yanısıra dentiküller ve kıvrımlar yapan kenger yapraklarından oluşan bezemeler görülür.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde
düzgün kesme taş, kitabe, ayna taşı ve yalakta
mermer malzeme kullanılmıştır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kitabesi : Kitabe ikişer mısralık üç satır halinde sülüs hatla düzenlenmiş olup,
H.1305/M.1887 tarihini taşır. Eser Ali Saib
Paşa tarafından babası İbrahim Efendi adına
yaptırılmıştır.
Tarihlendirme : Kitabesinden hareketle
çeşmenin 1887 yılında inşa ettirilmiş olduğu
öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.122-124.
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Talas Meydan Çeşmesi, genel görünüş.

Talas Meydan Çeşmesi, kitabe.
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ESERİN ADI :ENDÜRLÜK 		
		 TİREM BAŞI 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük Mahallesinde, Cumhuriyet Meydanında, Alsancak
Sokakta yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
eser günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Çeşmenin ne zaman inşa edildiği
bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme arkasındaki mahzenin ön yüzüne inşa edilmiştir.

Önünde sonradan yapılmış betondan bir sundurma vardır. Çeşme nişini örten sivri kemer
doğrudan duvarlara oturmaktadır. Çeşmenin
orijinal lüleleri ve yalağı hakkında bilgimiz
yoktur. Bugün niş içinde tek bir musluk bulunmaktadır.
Süslemesi : Çeşmede süsleme nitelikli herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön yüzünde
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yöre sakinlerinin anlattıklarına göre 150 yıl önce yapılmış olan bu çeşme
aslına sadık kalınarak 1960’larda yenilenmiştir.

Tirem Başı Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : ENDÜRLÜK 		
		 KARASU 			
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük
Mahallesinde, Ali Rıza Caddesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır. Daha çok hayvanların su içtiği bir
yapı olarak değerlendirilmektedir.
Tarihi : Tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri
: Çeşme
mahalle ortasından geçen Karasu deresinin kenarındadır. Bir eyvan şeklinde tasarlanmıştır.
Güney kuzey doğrultuda dikdörtgen bir mekan
olarak düzenlenen çeşmenin üzeri üç yuvarlak
kemer ve aralara yerleştirilmiş sal taşlarıyla be-

Karasu Çeşmesi, genel görünüş.
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şik tonozla örtülmüştür. Kenar duvarlarda yer
yer moloz taş kullanılmıştır. Çeşmenin batı duvarının güney ucunda bir lüle ve iki küçük niş
yer almaktadır. Çeşme nişi (eyvan) içinde batı
ve kuzey cepheleri kaplayacak şekilde yerleştirilmiş taş yalaklar mevcuttur. Ayrıca çeşmenin
kuzey duvarının dış yüzünde bir arktan gelen
suların toplandığı üç küçük yalak daha vardır.
Süslemesi : Eserde herhangi bir süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Kemerlerde düzgün
kesme taş, duvarlarda kaba yonu yer yer moloz
taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen 19.yüzyıl
sonlarında inşa edilmiş olmalıdır.

Karasu Çeşmesi, nişinin görünüşü.

Karasu Çeşmesi.
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ESERİN ADI :TALAS HARMAN
		 CAMİSİ ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri :Talas/Harman mahallesinde bulunan
yapı, Harman Camisinin kuzeydoğu köşesinde
yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve işlevine uygun olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesinde inşa tarihi, bani ve sanatçı adı verecek ibareler yoktur.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
üçgen alınlıklı olarak düzenlenen eser, 4.50m.
yükseklik, 3.26m. genişlik ve 1.50m.derinliktedir. Dikdörtgen prizmatik bir görünüşe sahip
olan çeşmenin nişini örten yuvarlak kemeri,
yanlarda duvara gömülü sekizgen kesitli sütunların üzerindeki başlıklara oturmaktadır. Çeşme
kemeri ve üstteki silme profillerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin beyaz mermerden yapılan
ve etrafı bitkisel bezemelerle süslenen ayna
taşında iki lüle bulunmaktayken bugün bu lüleler iptal edilmiştir. Ayna taşının ortasına açılan
yeni bir lüle kullanılmaktadır. Ayna taşının üstünde bulunan kahverengi taşın yüzeyi, yüksek
kabartma olarak yapılmış akant yapraklarıyla
bezenmiştir. Monoblok taştan yapılan çeşme
yalağının kenarları profillerle süslenmiştir. Üçgen alınlığın yüzeyinde herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Süslemesi : Süsleme olarak kemer ve saçaktaki silmelerin yanı sıra, ayna taşını çevreleyen
bitkisel bezeme ve kahverengi taş üzerindeki
yüksek kabartma akantüs yapraklı kompozisyon dikkat çekicidir. Kitabenin iki yanında simetrik olarak yüzeyden taşırılmış birer gülbezek motifi görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş ve ayna taşı ve yalakta mermer
malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin kitabesinde “hüve’l-
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(Mustafa Denktaş’tan)

hallâku’l-bâkî, sene” ve “maşallah” ibareleri
yazılıdır.
Tarihlendirme : Harman Cami Çeşmesi,
Talas Meydan Çeşmesi (1887) ve Lise Çeşmeleriyle olan benzerliği dikkate alınarak 19.yüzyılın sonlarında veya 20.yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.128-129.

Harman Cami Çeşmesi.
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ESERİN ADI : TALAS SALİH 		
		 AĞA ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri :Talas/Tablakaya Mahallesi, Hükümet
Caddesi ile Çeşme sokağının birleştiği köşede
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1344/M.1926 yılında inşa ettirilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli ve
üçgen alınlıklı olarak düzenlenen çeşme 4.50
m. yüksekliğe, 258 m. genişliğe ve 0.88 m. derinliğe sahiptir. Çeşmenin üst kısmı üçgen bir
alınlıkla bitirilmiştir. Çeşme nişini örten profilli yuvarlak kemer yanlardaki ayaklara oturmaktadır. Yuvarlak kemerin kilit taşı dairesel
geçme şeklinde yapılmıştır. Ayakların üzerindeki başlıklardan başlayan profilli silmeler tüm
çeşme nişini dolaşmaktadır. Kemerin oturduğu
ayakların başlıklarının altında birer tane kabartma rozet dikkati çeker. Çeşme nişinin silme kuşağının üst kısmında kalan yüzeyi, siyah
ve beyaz mermerin yelpaze deseni oluşturacak
şekilde dönüşümlü olarak kullanımıyla meydana gelmiş kompozisyonla süslenmiştir. Nişin
alt kısmında bulunan ayna taşı mermer malzemeden olup tek lüleye sahiptir. Ayna taşı basit
silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşme kemerinin oturduğu ayaklar yanlarda birer plastırla
sınırlandırılmıştır. Plastırların kemerin oturduğu başlık seviyesinde başlıkları olduğu ve
silmelerle bezendiği görülmektedir. Plastırlar
profilli silmelerle hareketlendirilmiş bir lentoyla birbirine bağlanmıştır. Üçgen alınlığın
ortasında kiremit rengi taşla çerçeveye alınmış
beyaz mermerden dairesel şekilde düzenlenmiş
kitabe bulunmaktadır. Üçgen alınlığın üst kısmında daha küçük ölçekli bir üçgen alınlık yer
almaktadır.
Süslemesi : Çeşme nişini boydan boya dolaşan profilli silmelerin yanı sıra eserde görülen en önemli süsleme siyah ve beyaz mermerin dönüşümlü kullanımıyla elde edilmiş olan
yelpaze kompozisyonudur. Ayrıca kemer ayağındaki rozetler de yapıyı bezeyen elemanlar
olarak kabul edilebilir.
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(Mustafa Denktaş’tan)

Malzeme ve teknik : Çeşmenin kitabesinde, ayna taşında ve kemer içindeki süslemede
beyaz ve siyah mermer, diğer kısımlarda ise
kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşmenin üçgen alınlığının içinde dairesel bir mermer üzerine işlenen kitabesi beş satır halinde nesih hatla düzenlenmiştir.
Kitabeden eserin Balcı Halil oğlu Salih Ağa tarafından H.1344/M.1926 yılında inşa ettirilmiş
olduğu öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Kitabesinden eserin
H.1344/M.1926 yılında yaptırıldığı bilinmektedir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri 2000, s.136-138.

Salih Ağa Çeşmesi, genel görünüş.

Salih Ağa Çeşmesi, detay.
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ESERİN ADI : ENDÜRLÜK 		
		 ABUSTOL 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi :Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi Endürlük Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda sağlam
olmakla birlikte kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme arka
yüzünde mahzeniyle birlikte inşa edilmiştir.
Yaklaşık kare ölçülerde bir yapıdır. Kuzey duvarının üst kısmında suyun miktarının kontrol
edildiği küçük bir pencere bulunmaktadır.Kuzey duvarın batı köşesine yakın bir yerde de su
deposunun dolması halinde tahliye oluğu yer
almaktadır. Bu cephede çeşmenin çatısından
akacak suyu boşaltacak bir de çörten mevcuttur. Çeşmenin ön yüzü düzgün kesme taşla
daha belirgin halde düzenlenmiştir. Ön yüzün

Abustol Çeşmesi, genel görünüş.
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ortasında kare kesitli ayaklara oturan ve kilit
taşı yüzeyden taşırılmış olarak tasarlanan yuvarlak kemerli niş dikkati çeker. Yuvarlak kemerin üzerinde yüzeyden taşırılmış silmelerle
biçimlendirilmiş üçgen alınlık görülür. Kemerli
nişin alt seviyesinde yer alan iki lüle deliği kapatılarak sonradan tek bir musluk bağlanmıştır. Zemine kadar inen nişin iki yanında sekiler
mevcuttur. Çeşmenin yalağı yoktur.
Süslemesi : Eserde basit silmeler ve üçgen
alınlık dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön yüzünde büyük boyutlu düzgün kesme taş, yan
duvarlarında kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Üçgen alınlık kullanımına
bakarak 19.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir.

Abustol Çeşmesi, detay.
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ESERİN ADI : ENDÜRLÜK 		
		 KAYALAR 		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük Mahallesi, Sönmez Sokakta bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Eser kısmen sağlam
olmakla birlikte günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı bir evin
bahçe duvarının bir cephesine tek kemerli ve
tek cepheli olarak inşa edilmiştir. Çeşme duvar
yüzeyinden biraz daha öne çıkarılmıştır. Çeşme
nişini örten sivri kemer yanlardaki yekpare taştan yapılmış ayaklar üzerine oturmaktadır. Başlıkların üzerindeki tablalar basit silme kuşaklarıyla hareketlendirilmiş, bu silme kuşağı çeşme

Kayalar Çeşmesi, genel görünüş.
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nişinin içinde de devam ettirilmiştir. Ancak niş
içindeki silme kuşağının çoğu tahrip olmuştur.
Çeşme nişini örten sivri kemerin yüzünde de
silmeli bezeme görülür. Çeşmenin çatısı oldukça basit bir üçgen alınlıkla tamamlanmış, üst
duvara da bir harpuşta eklenmiştir. Çeşme nişi
içinde ayna taşı yoktur. Taşlardan biri üzerinde
tek musluk deliği dikkati çeker. Önündeki orijinal yalak yok olduğundan betondan bir yalak
bulunmaktadır. Kemerin oturduğu ayaklardan
soldakinin önünde küçük bir seki mevcuttur.
Süslemesi : Kemerin oturduğu ayaklar ve
niş içini dolaşan silme ve kemer yüzeyini hareketlendiren silme dışında bezeme yoktur.
Malzeme ve teknik : Genel olarak düzgün
kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Üst kısmın bir üçgen alınlık
şeklinde bitirilmiş olmasına bakılırsa 19.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olmalıdır.

Kayalar Çeşmesi, ön cephe görünüşü.

Kayalar Çeşmesi, ön cephe görünüşü.
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ESERİN ADI : ENDÜRLÜK ÜÇ
		 BENT ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük
Mahallesi, Ali Rıza Caddesinin sonunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Çeşme günümüzde
kullanılmamaktadır.
Tarihi : Eserin tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Çeşme Abustol çeşmesi gibi mahzenli bir çeşmedir. Bir
yamaca kurgulanmıştır. Ön yüzünde çeşme
nişi ve onun üzerinde bir pencere açıklığı görülmektedir. Çeşme nişinin sol tarafında tahliye
çörteni yer almaktadır. Çeşme nişi iki yandan
iki büyük blok taşla sınırlanmıştır. Bu taşların

Üç Bent Çeşmesi, genel görünüş.
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üzerinde dikdörtgen biçimli ve iç ve dış bükey
silmelerle hareketlendirilmiş birer tabla yer alır.
Tablaların üzerine yerleştirilmiş taşlar yekpare
tek bir taşı (çeşme lentosunu) taşırlar. Çeşmenin ayna taşı yoktur. Niş içindeki taşlardan biri
üzerinde tek lüle deliği bulunmaktadır. Niş içi
hayvan atıkları ve toprakla dolduğundan sekisi
ve yalağı hakkında bilgimiz yoktur.
Süslemesi : Çeşmede kayda değer bir süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
birlikte duvarlarda kaba yonu taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Ne zaman yapılmış olabileceği hakkında bir görüş mevcut değildir.

Üç Bent Çeşmesi, detay.
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ESERİN ADI : ZİNCİDERE 		
VAFTİZCİ YAHYA
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi :Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Zincidere Kasabasındaki askeri tugayın içinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki
bina askeri tugay tarafından eğitim salonu olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Yapıdaki en eski kitabe 1728 tarihlidir. Muhtelif zamanlarda eklemeler olmuştur.
Plan ve mimari özellikleri : Kilise doğubatı doğrultusunda dikdörtgen plânlıdır. Bazilikal planda inşa edilen kilise üç nefli olup doğusunda neflerin hizasında üç yarım yuvarlak
apsise sahiptir. Apsisler dıştan düz duvarla sınırlandırılmıştır. Batıda kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı narteks yer almaktadır.
Narteks dışta tek yüzlü çatı, içte beşik tonozla
örtülüdür.
Naosta neflerin ayırımı beşerden on ayakla
sağlanmıştır. Nef ayırımı, ayaklara kuzey-güney
ve doğu-batı doğrultuda atılmış kemerlerle sağlanmıştır. Kilisenin örtü sistemi yan neflerde ve
orta nefte tekne tonoz, apsis önünde kubbe, apsisler ise içte yarım kubbelidir. Kilisenin naosa
açılan üç girişi vardır. Biri eksende diğer ikisi
kuzeybatı ve güneybatıdadır. Yapının kuzey ve
güneyinde karşılıklı 2 kat pencere uygulaması
görülmektedir. Birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş toplam 12 pencere içten dışa doğru
daralmakta olup dikdörtgen formlu ve yuvarlak
kemerlidir. Yapının doğu ve batısında karşılıklı
üçer pencere vardır. Biri eksende diğer ikisi yan
neflerde olan bu pencereler içten dışa doğru daralan yuvarlak kemerli açıklıklardır. Naosta kuzey nef apsisinde iki niş, güney nef apsisinde tek
niş, orta eksendeki apsiste ise iki niş bulunmaktadır. Doğuda birinci ayaklar hizasında beliren
bema neflerden iki basamak yüksektir.
Kilisede duvarlar ve direkler üzerinde Hz.
İsa’nın hayatını konu alan resimler yer almaktaymış. Fakat çoğu günümüze gelememiştir.
Güney duvarında bitkisel bezeme bulunur.
Kubbede pantakrato İsa, kubbe eteğinde Mer1208
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(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

yem ve havariler resimlenmiştir. Kubbe önündeki tekne tonozun merkezinde sarı ve kahverengi renkte rozet yer alır.
Aziz İoannes Prodromos Manastırı’nın güneybatı köşesine 1840 yılında daha küçük bir
kilise olan Aziz Haralampos Kilisesi inşa edilmiştir. Bu kilise tek nefli olup bema, naostan
2 basamakla yükseltilmiştir. Apsis, içten yuvarlak, dıştan düz duvarla sınırlandırılmıştır.
Kilisenin altında Aziz Panteleimon namına
yapılmış karanlık bir ayazma varmış. Bu yer
altı karanlık ayazmada mahallede sıhhat arayan
hastaların ya da delilerin tedavisi yapılırmış.
Manastıra 1864 yılında Zincidereli Uzun
Kosmo tarafından 13 m. yükseklikte, 78 cm.
genişlikte çan kulesi inşa edilmiştir. Kule üzerindeki çanın İzmir’den getirilmiş olduğu söylenmektedir.
Zincidere manastırına 1882 yılında bir papaz
mektebi yapılmıştır. Bu mektep, “Rodokanakios leratiki Sholi”, “Kappadokiki leratiki Sholi” veya “Kata Kaserian leratiki Sholi” olarak
adlandırılmıştır. Bu mektebin kurulmasındaki
amaç vatana, millete ve devlete yararlı gençler yetiştirmek olmuştur. Papaz mektebi 1906
yılına kadar manastır binasının tamir olan dairesinde imiş. 1906 yılında üç katlı yeni bina
yapılmış. Bu mektep öğretim derslerini üstlenmiş ve Gymnasion değerinde bulunmuştur. Bu
mektep Anadolu Rum Ortodoks Hıristiyanlarına hizmet vermiştir.
1885 yılında “Kentrikan Kappadokikon Partenagogion (Kapadokya Merkez Kız Mektebi)

adıyla kızlar için yeni bir mektep yapılmıştır.
Bu bina manastırın karşısında yer almakta olup,
2 katlı ve 12 odalıymış.
1891 yılında manastır bünyesine “Orfanotrofion Arrenon” (Çocuk Öksüzhanesi) yapılmıştır. Civar köylerden fakir ve öksüz çocuklar
gelerek manastırın bir dairesinde kalmışlar ve
1897 yılında 2 katlı yeni bir bina yapıldıktan
sonra bu binaya geçmişlerdir. 1892 yılında da
Kız Öksüzhanesi yapılmıştır.
Süslemesi : Yapının kubbesi ve tonoz eteklerinde Hz.İsa’nın hayatından alınmış resimler
ve bezeyici desenler varmış ancak günümüze
tam olarak gelememiştir.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Kitabesi : Yapının muhtelif yerlerinde 1728,
1803, 1804, 1806 ve 1864 tarihli kitabeler mevcuttur. Yapıdaki kitabelerden Anastas ve Murat
Kalfa, Hacı Zümrüt, Hacı Anton gibi sanatçı ve
bani isimlerine rastlanmaktadır.
Tarihlendirme : Kitabelerden anlaşıldığına göre yapı 18.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmeye (1728) başlanmış ve bu inşa süreci 1864
yılına kadar aralıklarla devam etmiştir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.106-107.

Vaftizci Yahya Kilisesi, genel görünüş.
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Vaftizci Yahya Kilisesi, iç mekandan görünüş.

Vaftizci Yahya Kilisesi, üst örtüden görünüş.

1210

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN ADI : TALAS/			
		 ENDÜRLÜK 		
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Endürlük mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Yer yer yıkılmış, tamire muhtaç ve kullanılmayan bir kilisedir.
Tarihi : 1831-1835 yılları arasında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Talas’a bağlı
Endürlük mahallesinde bulunan kilise, kitabesiyle günümüze ulaşmış bir Türk Ortodoks kilisesidir. Kilisenin etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir. Bir düzlüğe inşa edilmiş olan kilise doğu
batı doğrultuda dikdörtgen plânlıdır. Yapının
beden duvarları saçak kısmında yarım daire ve
düz profilli silme kuşaklarıyla çevrilidir. Yapının genel görünümünde cepheleri taçlandıran
üçgen alınlıklar dikkati çeker.
Yapının kuzey ve güney cephelerinin yarısına kadar, batıdaki narteksin uzantısı olan revaklar görülür. Kuzey cephede altlı-üstlü olarak
düzenlenmiş 12 pencere açıklığı yer alır. Alt
pencereler, dikdörtgen biçimli yuvarlak kemerli ve üçgen alınlıklı iken üst pencereler dikdörtgen formlu ve yalındırlar. Yapının doğu cephesi aspislerin yarım daire çıkıntılarıyla diğer

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

cephelerden farklıdırlar. Orta apsiste iki, yan
apsislerde birer pencere açıklığı görülmektedir.
Ana apsisteki pencereler dikdörtgen formda ve
üçgen alınlıklı iken yan apsistekiler dikdörtgen
formda, yuvarlak kemerli ve alınlıksızdırlar.
Ayrıca bu cephede yapıyı kuşatan kalın silmelerin dışında apsis ve yan apsisleri çeviren bir
silme kuşağı daha bulunur.

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)
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Güney cephede, güneydoğu köşede yer alan
ve naosa giriş-çıkışı sağlayan bir kapı bulunur. Bu kapı hariç kuzey cepheyle simetriktir.
Narteks galerisi güney cephenin ortasına kadar
uzanır. Galerinin büyük bölümü yıkılmıştır.
Narteksin güneybatı köşesindeki tonozlu bölümden arkad olarak adlandırılan bölüme çıkış
sağlanmaktadır.
Yapıya girişin bulunduğu batı cephe daha
gösterişlidir. Narteksin üzeri çapraz tonozlarla
örtülmüştür. Çapraz tonozlar arasında ikiz desteklerin batıya uzanan kemer atkıları arasında
da dar beşik tonozlar bulunmaktadır. Kemer
karınlarının uçlarına figürler resmedilmiştir.
Naosa giriş ana apsisisin simetriği olan batı
cephedeki üç kapıdan sağlanmıştır. Ortadaki kapı yanlardakinden daha yüksek ve geniş
olup yanlardan gömme ayaklarla kuşatılmıştır.
Ayakların profillendirilmiş başlıkları arasında
uzanan yatay silme kuşağı ile üstteki üçgen
alınlık arasında yatık dikdörtgen pano yer almaktadır. Pano büyük olasılıkla yerinde olmayan ve mahalle muhtarlığında bulanan kitabenin yeridir. Cephenin üst kısmında ortada elips,
yanlardaki yatık yürek biçimli üçlü açıklık bulunmaktadır.
Kilisenin yer döşemeleri sökülmüştür. Duvardaki sıvalar dökülmüş ve resimlerin çoğu
tahrip edilmiştir. Orta nef 6.85 m. genişliktedir. Yan neflerin genişliği ise 4.55 m.dir. Nefler
birbirinden dörderden sekiz sütunla ayrılmıştır. Yüksek köşeli ve iki katlı altlıklar üzerinde
yükselen sütunlar yuvarlak kemerlerle birbirlerine bağlanmıştır. Sütunlar volütlü başlıklara
sahiptirler. Güneydeki yan nefi ana neften ayıran doğudan ikinci sütunun başlığı altında yapının 1831 tarihini veren kitabesi vardır. 4.55
m.açıklıkla yerleştirilen sütunlar, batıya doğru
daha geniş açıklık bırakarak 6.85 m.mesafeli
yerleştirilmiştir. Pandantifle geçilen kubbe eteğine 5 pencere açılmıştır. Yan neflerin üzeri alçak çapraz tonozlarla örtülerek orta nefin vurgusu güçlendirilmiştir.
Kilisenin kuzeybatı ve güneybatı köşelerindeki basık kemerli kapılar ve duvar içindeki
merdivenlerle çıkılarak üst kattaki galeriye ulaşılmaktadır. Kuzey cephe 12 pencere açıklığına
sahiptir. Kuzeybatıdaki alt pencerelerden ikisi
elips şeklinde diğerleri dikdörtgen boyutludur.
1212
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Kuzeydoğu ve güneydoğu köşede, din adamlarının inzivaya çekildikleri odaya çıkışı sağlayan kapılar yer almaktadır.
Ana apsisi yan apsislerden ayıran duvarların
ön yüzlerinde yuvarlak kemerle çevrilmiş dört
köşe birer niş bulunmaktadır.
Yapının güney duvarı 11 pencere ile boşaltılmıştır. Yapının pencerelerinden biri eserin 1946
yılında camiye çevrilmesi dolayısıyla mihrap
olarak kullanılmak amacıyla kapatılmıştır.
Batı köşelerdeki kapılardan ve duvar içindeki merdivenlerden galeri katına çıkılmaktadır.
1,5m.yakın bodur desteklere oturan yuvarlak
kemerler, taş örgülü çapraz tonozlar, köşeleri
volütlü başlıklar galerinin göze çarpan unsurlarıdır.
Kilisenin kuşatma duvarlarının güneydoğu
köşesinde yer alan çan kulesi, çok katlı kuruluşu, açıklığı bol yapısıyla yükselmektedir. Girişi
güneydoğudandır. Sekizgen kaidesi, kuşatma
duvarının yüksekliğine kadar yükselmektedir.
Üst iki katın sütunlu kemerli yapısı, sivri tepelikli kubbe ile taçlandırılmıştır. Gövdede alt
kısım düzgün kesme taş iç duvarlarını dıştan
saran sütunlu kemerli sağır galeri ile çift halkalı bir yapı gösterir. Üst kat ise sütunlara oturan
yuvarlak kemerleri ile sekizgen plânı sürdüren
her yöne açık kuruluştadır. Yuvarlak kemerlerin kuşattığı büyük açıklıklar yanındaki dar
açıklıklarla narteks galerisindeki arkad esprisi
kulede de gözlenmektedir. Kemer içlerinin dişli yapısı, kubbe saçaklarının dilimli sarkmaları
ve kemer aralarındaki kabartmalar kulenin bezeyici öğeleridir.
Süslemesi : Kilisenin narteksinin kemerlerinin karınlarında aziz ve havarileri betimleyen
resimler bulunmaktadır. Aziz ve havarilerin
isimleri yazılmıştır. Kubbe yüzeyinde bitkisel
bezeme bulunurken, pandantiflerde İncil yazarlarının tasvirleri yer almaktaymış. Apsis yarım
kubbesinde de Kutsal Ruh betimlemesi bulunmaktaymış. Kuzey haç kolundaki tonozda da
Meryem tasviri dikkati çekmektedir.
Malzeme ve teknik : Moloztaş dolgulu
duvarlar, düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır.
Kitabelerde mermer kullanılmıştır. Sütunlar
arasındaki gergilerde demir malzeme kullanılmıştır.

Kitabesi : Yapıda bulunan iki kitabe 1831
ve 1835 tarihlerini taşımaktadır. Kitabe Rum
harfleriyle Türkçe (Karamanlıca) yazılmıştır.
Kitabede, yapının Celeboğlu Hacı Murat Kalfa tarafından 8 Eylül 1835 yılında inşa edildiği
yazılıdır.
Tarihlendirme : 1835 yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Fügen İlter, “19.Yüzyıl Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan
Yapıları:Germir ve Endüllük Kiliseleri”, Belleten, S.205, (1989), s.1661-1682.

Osman Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri ,Kayseri 2000.
Harun Güngör, “Karamanlıca Üç Kitabe”,
Türk Dünyası Tarih Dergisi, Ekim 1989,
s.34.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.67-72.
Harun Güngör, “Kayseri, Niğde ve Nevşehir Yöresinde Karamanlıca Kitabeler”, Sanat
Yazıları, Prof. Dr. Zafer Baybutluoğlu Armağını (Editörler, Mustafa Denktaş, Yıldıray
Özbek) Kayseri 2001, s. 305.

Endürlük Kilisesi, genel görünüş.
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Endürlük Kilisesi, narteksi.

Endürlük Kilisesi, apsis cephesi.
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Endürlük Kilisesi, iç mekan.

Endürlük Kilisesi, freskolarından detay.

Endürlük Kilisesi, çan kulesi.
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ESERİN ADI : REŞADİYE 		
		 STEFANA RUM 		
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas İlçesi, Reşadiye Kasabası, Fabrika Çıkmazında bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Bakımsız ve harap
haldedir.
Tarihi : Eser 1840 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultudaki kilise, üç nefli olup bazilikal plânlıdır.
Kilisenin dış ölçüleri 11.65x19.70 m.dir. Orta
nef diğerlerinden daha geniş tutulmuştur ve
dörder sütunla bu neflerden ayrılmıştır. Nefleri
birbirinden ayıran yuvarlak kemerler dikdörtgen
kesitli büyük ayaklara yerleştirilmiş sütunlara
ve yan neflerde duvara yerleştirilmiş konsollara
oturmaktadır. Sütunların başlıklarında palmet,
konsollarda akantüs kabartmaları görülür. Kilisenin yan nefleriyle orta nefin batısındaki bölüm
çapraz tonozla, orta nef ise beşik tonozla örtülüdür. Kilisenin üst örtüsü taştan eğimli kırma
çatıyla kapatılmıştır. Ancak kilisenin fabrika
olarak kullanıldığı dönemde, orta nefin üzerine
gelecek şekilde betonarmeden bir su deposunun
yapılmış olduğu dikkati çekmektedir.
Kiliseye girişi sağlayan batı duvarındaki
kapı, yapının 1956 yılında iplik fabrikası olarak
kullanılmasından dolayı kapatılmıştır. Kapının
güney ve kuzeyindeki pencerelerden kuzeydeki
kapatılmış, batı duvarın üst kısmındaki üç pencere açık bırakılmıştır. Pencereler düz lentolu
ve dikdörtgen formludur. Kilisenin güney ve
kuzey cephelerinde zemine kadar inen dört niş
ve bunların üzerinde pencere açıklıkları bulunmaktayken, nişlerden bazıları kapıya dönüştürülmüş, üstteki pencerelerden de bazıları örülerek kapatılmıştır. Doğu cephesinde bulunması
gereken ve yarım kubbeli olduğu varsayılan
apsis ve pastaforium mekanları tamamen yıkılmıştır. Yapının fabrikaya dönüştürülmesi esnasında apsis yıkılarak giriş bu cepheden sağlanmıştır. Doğu cephede duvarın üst kısımlarında
her nefe açılan birer pencere yer almaktadır.
Orta nef tonozunun köşelerinde İncil yazarlarının sıva üzerine fresko olarak yapılmış
1216
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(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

betimlemeleri görülmektedir. Tonozun güneydoğu köşesindeki betimlemede kartal tasviriyle
birlikte işlenmiş İncil yazarı Yahya seçilebilmektedir. Diğer İncil yazarları simgeleriyle
birlikte günümüze ulaşamamıştır. Kilisenin güneyindeki nişlerden birinin doğu yüzüne Hagios Kristoforos betimlemesi işlenmişken, güney
duvarda bir de sadece baş kısmı seçilebilen İsa
tasviri yer almaktadır.
Süslemesi : Yapının neflerini ayıran sütunların ve konsolların palmet ve akantüs bezemeli
başlıkları ve tonoza işlenmiş freskoları dışında
bezemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Kilise kırmızıya yakın
kahverengi kesme taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Araştırmacılarca 1840 yılına tarihlenir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.77-80.

Reşadiye Rum Kilisesi, narteksin görünüşü.

Reşadiye Rum Kilisesi, genel görünüş.
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Reşadiye Rum Kilisesi, iç mekan.

Reşadiye Rum Kilisesi, freskolarından detay.
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Reşadiye Rum Kilisesi, freskolarından detay.

ESERİN ADI : TALAS RUM 		
KİLİSESİ 			
(YAMAN DEDE 		
CAMİSİ)
İnceleme Tarihi : Temmuz 2006
Yeri : Talas/Tablakaya Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : İç mekanda sıvaların
dökülmüş olduğu görülmektedir. Yapı camiye
çevrilmiş olmasına rağmen bugün kullanılmamaktadır.
Tarihi : Giriş cephesindeki kemerlerden birinin üzerindeki yazıta göre 1886 yılında inşa
edilmiştir. Eseri Reşadiyeli Yuvan Kalfa yapmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kilisenin avlusuna sokağa açılan anıtsal bir kapıdan girilmektedir. Bu kapı, yuvarlak kemerli bir eyvan
şeklinde düzenlenen niş içine yerleştirilmiştir.
Kapı, iki yanına yerleştirilmiş ikişer sütuna
atılmış lento üzerine üçgen alınlıkla düzenlenmiştir. Lento yüzeyinde ve üçgen alınlığın kenarlarında dışa doğru kademeli olarak işlenmiş
dişler yer almaktadır. Üçgen alınlığın yüzeyinin ortasına yerleştirilmiş olan kitabenin yeri
bugün boştur. Kitabenin üç yönünde ise yüksek kabartma olarak yapılmış bitkisel bezeme
görülmektedir. Bu kapının güney tarafından
arazinin eğiminden yararlanılarak düzenlenmiş
ve sokak boyunca devam eden birbirine bitişik dört dükkan bulunmaktadır. Kilise avlusuna bir diğer giriş kapısı da daha küçük ölçekli
olmak üzere kuzey tarafta bulunmaktadır. Bu
kapıdan kilise avlusuna birkaç basamaklı merdivenle inilmektedir. Eser kapalı Yunan haçı
planında inşa edilmiştir. Merkezi bölümde dört
yığma ayak üzerine atılan kemerlerin taşıdığı
yüksek kasnaklı bir kubbe yer almaktadır. Kubbe kasnağına on iki pencere açılarak aydınlık
bir mekan elde edilmiştir. Kubbeye pandantifle geçilmiştir. Haçın kolları ile köşe mekanları tonozla örtülmüştür. Kuzey ve güneydoğu
mekanlar yuvarlak apsislerle sonlanırlar. Yapı
üstte doğu cephe hariç üç yönden dolaşan bir
galeriye sahiptir. Kilisenin batı cephesinde yer
alan iç narteks çapraz tonozlarla örtülmüş üç

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

kare mekan olarak düzenlenmiştir. Narteksin
kuzey ve güneyinde galeriye çıkışı sağlayan
merdivenlerin bulunduğu küçük mekanlar yer
alır. Batı cephe diğer cephelerden daha hareketli yapılmıştır. Cephede yuvarlak kemerli nişler
içinde dikdörtgen pencereler görülür. Ayrıca üç
cephedeki üçgen alınlıklar içine de birer yuvarlak pencere açılmıştır. Kilisenin batı cephesindeki pencereler siyah renk taşlarla çerçevelenmiş olup üçgen alınlıklarla tamamlanmıştır.
Üçgen alınlıklarda akantüs yaprakları, taç ve
kozalak motifleri görülmektedir. Kilisenin dış
narteksi sütunlara atılmış üç yuvarlak kemerli
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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olarak düzenlenmiştir. Kemerler kırmızı ve
siyah renkli taşların dönüşümlü olarak kullanımıyla örülmüştür. Kemerlerin alınlıklarında
akant yapraklı ve kozalaklı bezemelerin yanı
sıra çıplak çocuk kabartmalarının da olduğu
görülmektedir. Ancak çocuk figürleri tahrip
edilmiştir. Orta kemerin alınlığındaki bezemelerin üzerinde 1886 tarihi görülmektedir.
Kilisenin batı duvarının alt kısımlarında giriş
kapısının iki yanında simetrik olarak elips biçiminde düzenlenmiş birer pencere açıklığı
bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesinde, üst
bölümde ibadet mekanına açılan toplam yedi
pencere bulunmaktadır. Bunlardan biri üçgen
alınlık ortasında yuvarlak biçimlidir. Cephe
ortasında üçlü bir pencere düzenlemesi görülmektedir. Ortadaki pencere diğerlerinden daha
büyük düzenlenmiştir.
Süslemesi : Süsleme olarak pencere alınlıkları ve narteks kemerlerinin alınlıklarında akant
yaprakları, kozalak ve taç gibi motiflerden oluşan taş süsleme dikkati çeker. Ayrıca, pencerelerin söveleri, payelerin başlıkları fresko tekniğinde geometrik, bitkisel motifler ve mermer

Talas Rum Kilisesi, genel görünüş.
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desenleriyle bezelidir. Bunlara ilaveten, apsis
kemerinin kuzeyinde üstte çarmıhta İsa, güneyinde üstte Deisis sahneleri silinmiş olarak
yer almaktadır. Deisis sahnesi oldukça solmuş
olup, İsa, Meryem ve vaftizci Yahya’nın başı
seçilebilmektedir. Sahnenin sağında altta, secde eder şekilde beyaz saç ve sakallı figür dikkati çekmektedir. Bu figür muhtemelen kilisenin
banisi olmalıdır.
Malzeme ve teknik : Yapının tümünde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Kilisenin yerinden sökülmüş
olan kitabesinde “Panaya kapusı zira saldır
yapısı şehr-i Mayıs birinde şevketlu sultan
Hamid ve Erfa Metropolit Ioannis devrinde
Aopst......1886” yazmaktaymış.
Tarihlendirme : Eser kitabesine göre 1886
yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.114-119.

Talas Rum Kilisesi, avlu kapısı.

Talas Rum Kilisesi, giriş cephesi.

Talas Rum Kilisesi, iç mekan.
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Talas Rum Kilisesi, giriş cephesi süslemelerinden detay.

Talas Rum Kilisesi, naostan görünüş.
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Talas Rum Kilisesi, freskolardan biri.

ESERİN ADI : ZİNCİDERE 		
		 PROTESTAN 		
		 OKULU
İnceleme Tarihi : Eylül 2006
Yeri : Kayseri ili, Talas ilçesi, Zincidere Kasabasında, İstiklal Caddesinin kuzeyinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam durumdaki yapı
günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : Kitabesi olmayan yapıyı çeşitli
kaynaklara dayanarak 1892 yılında tarihlendiren araştırmacılar vardır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı bir bodrum kat üzerine tek katlı olarak yapılmıştır.
Kuzey-güney yönünde inşa edilen yapının dış
ölçüleri 7.75x13.10 m.dir. Yapının kuzey duvarı içten yamuktur. Yapıya güney cepheye yerleştirilen bir kapıdan girilmektedir.Bu kapının
önünde bulunan sahanlığa yedi basamaklı bir
merdivenle çıkılmaktadır. Kapının önünde iki
katlı olarak bir çan kulesi gibi düzenlenmiş
sundurmalı bir revaktan geçilerek girilmektedir. Kapının iki yanında dikdörtgen formlu birer pencere yer alır. Yapının doğu ve batı
cephelerinde üçer pencere bulunmaktadır. Batı
cephedeki pencerelerden biri kapatılmıştır. Giriş cephesi saçak seviyesinde üç kademeli olarak yapılarak yapıya anıtsallık kazandırılmıştır.
Birinci kat güney-kuzey yönde uzanan beşik
tonozla örtülmüştür.
Bodrum kata doğudaki kapıdan girilmektedir. Bodrum katı bir koridor ve bu koridorun
etrafında düzenlenmiş farklı ölçülerde beş mekandan meydana gelmektedir. Doğu cephede
toplam dört pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede de iki pencere açıklığı dikkati çeker. Batı
cephede de üç pencere açıklığı varken güney
cephe sağır bırakılmıştır. Bodrum katın örtüsü, ahşap direkler üzerine düz damdır. Yapının
saçak seviyesinde birkaç sıra ince kaval silme
dolaşmaktadır.
Kayseri Koruma kurulu tarafından kilise
olarak tescillenen yapının doğu cephesinde ap-

(Şeyda Güngör Açıkgöz’den)

sisi çağrıştıracak herhangi bir nişin olmaması
yapının bir misyoner okulu olabileceğini hatırlatmaktadır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Yoktur.
Tarihlendirme : 1892 yılında inşa edilmiştir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.107-111.
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Zincidere Protestan Kilisesi, genel görünüş.

Zincidere Protestan Kilisesi, iç mekan.
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TOMARZA ÎMAMKULU KÖYÜ
KAYA ANITI (KİTABESİ)
1933 yılında Kayseri îlk Tedrisat Müfettişlerinden Salim tarafindan bölgeye yapılan ziyaret
sırasında keşfedilmiştir.
İmamkulu kabartmasında kral ve tanrılar
resmedilmiştir. Sol tarafta, diz boyu elbisesi ve
ucu kıvrık pabuçlarıyla sol elinde bir mızrak,
sağ elinde omzuna asılan yay ile duran bir kral
tasviri yer almaktadır. Kral sağ omzuna asılı bir
yay ve sol tarafinda bir kılıç kuşanmış durumdadır. Sol elinde baş hizasına kadar uzanan bir
değnek tutmaktadır. Kralın adı Hitit Hiyeroglifi
ile yazılmıştır. Kral oğlu prens işareti yerel bir
kralı göstermekte ve Te-su-pa şeklinde okunmaktadır. Tasvirlerde yer alan şahıslar Kizzuwatna sarayındaki bir eyalet prensini canlandırdığı iddia edildiği gibi, Tesup ismini Muwatalli
‘nin prens olarak aldığı ve tasvirin bu krala ait
olduğu da belirtilir. Diğer bir okunuş önerişi
ise, Hanyeri anıtındaki KARAS-my-wö ismiyle
aynı olduğudur, ismin Hurrice olmasi bölgedeki yoğun Hurri nüfusu dolayısıyla manidardır.
Burada kral tasvirinin önünde başları öne eğik
durumda üç dağ tanrısının sırtlarına basan Fırtına tanrısı, iki boğa koşulu (Seri ve Hum) arabaya sol ayağını basar durumdadır. Sol eliyle
dizginleri tutmakta, sağ eliyle topuzunu yukarı
kaldırmaktadır.
Tanrının önündeki Hitit hiyeroglif işaretten
Göğün Fırtına tanrısı olduğu anlaşılmıştır. Rölyefin orta alanı üst üste yerleştirilmiş üç adet
tasvir grubundan oluşur. En altta insan kafalı
üç karışık cisim ve elleri havada öne eğilmiş
şapkalı figür görülür. Bunlar Yazılıkaya’dan
Dağ tanrıları olarak bilinir. Buradaki dağ tanrıları Namni ve Hazzî dağları olup, üçüncü dağ
tanrisinin sırıma ise arabayı çeken boğaların
ön ayakları basmaktadır. Bu dağ tanrılarının
bölgede kutsanan dağlar olması gerekir. Tanrıça figürü ikonografık açıdan Yazılıkaya’daki
tanrıça tasvirlerine benzer. Fırtına tanrisinin
karşisinda betimlenen tanrıça tanrının eşi yada
Yazılıkaya’daki Hepafın arkasından gelen
kızlarından biri olmalıdır. Bu kabartmada I.
Hattusili’’nin Kuzey Suriye seferi sırasında boğaların çektiği savaş arabasıyla Toros Dağlarını Hitit ordularına açan Fırtına tanrısını anlatan

efsanelerin bir tasviri durumundadır. Buradaki
prens ise Kuwalanamuwa ismini taşımaktadır.
At koşulu araba tasvirleri Yeni Hitit Çağı’na ait
olan Malatya Aslantepe ortostatlarında görülür.
Ayrıca buradaki üçlü dağ tanrısı tasvirinin bir
benzeri Yesemek Taş Atölyesi’nde bitmemiş
halde ortaya çıkarılmış olup, bunların Hurri
kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Araba sürücüsü sağ elinde bir tokmak ve sol tarafta bir kılıç
taşımaktadır. Dağ tanrıları devler üzerine oturmakta ve onların üzerinde Fırtına tanrısı arabasıyla ava gitmektedir. Üç sıralı Rölyefin sağdaki grupları iyi anlaşılmıştır. Bunun dört ayaklı
uzun kuyruklu ve uzun kulaklı bir varlık olduğu ve üzerinde dört kanatlı sopa sarılı hayvan
başıyla son bulan yılan olduğu söylenir. İşaretler arasında bir kuş uçuyor şekilde bulunup, bu
kuşun ağaca benzer bir varlık olduğu ve üzerinde bir tanrıçanın bulunduğu, omuzlarından iki
kanadın göğe doğru uzandığı, arkadaki üçüncü
kanadın da aşağı doğru düştüğü görülür. Tanrıçanın başinda tüyden taç, değnekte ise aslan
başı şeklinde bir topuz bulunur. Bu tanrıçanın
Hepat olduğu ve boğa tarafindan çekilen arabadaki tanrının Tesup olacağı kabul edilir. Her
iki tanrı arasındaki kuş Subarların güneş tanrısı
Simegi olup, Hitit tanrılar tapınağının zirvesinde duran güneş tanrısı, İmamkulu Rölyefinde
üç kez gösterilmiştir.
Buradaki tasvirlerin içeriğiyle ilgili olarak
Asertu efsanesinden etkilenildiği kabul edilir.
Tanrıça Asertu Fırtına tanrısını baştan çıkarmak için boşuna çaba harcamaktadır.
Sonunda bunu kocası Elkunirsa başarmıştır.
Her ikisi arasinda bir buluşma gerçekleşmiş ve
bu buluşma tanrıça îstar tarafindan gizlice din-

İmamkulu Kaya Kabartması.
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lenmiştir. Muhtemelen Elkunirsa ağaca benzer
cisimle çıplak tanrıçanın altında irtibat kurmuştur. Buradaki sahnenin Tevrat’taki Potiphar’ın
karısının hikayesine benzediği zikredilir.
Kaynakça:
J.D. Hawkins, “The Kululu Lead Strips,
Economic Documents in Hierogiyphic Luwian” Anatolian Studies, Vol. XXXVII, (1987),
s. 135-162.
K. Karamete, Erciyes Kayserisi’nin Kısa
Tarihi istanbul 1934.
K. Karamete, “Kayseri Müzesinde Eti Hiyeroglifim Havi îki Yeni Yazıt” , TTAED, V,
(İstanbul 1949), s. 66-78.
T. Özgüç, Demir Devrinde Kültepe ve Civarı, Ankara 1971.
T. Özgüç. “Studies on Hittite Relief Vasses,
Seals, Figürins and Rock-Carvins”, N. Özgüç’e
Armağan (Ankara 1993), s. 473-499.
N. Baydur, Kültepe ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul. 1970.

İmamkulu Kaya Kabartması genel görünüş.
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Ş. Dönmez, “Demir Çağı’nda Kayseri İli”,
IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu
Bildirileri, (Kayseri 2003), s. 159-172.
K.S. Girginer-Ö.Oyman -F. Erhan, “2004
Yılı Adana ve Kayseri Yüzey Araştırmaları
(Sarız ve Kozan)”, 23. Araştırma Sonuçları
Toplantisi Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2. Cilt,
(Ankara 2005), s. 293-308.
T. Özgüç, Demir Devrinde Kültepe ve Civarı, Ankara 1971.
T. Özgüç, “Studies on Hittite Relief Vasses,
Seals, Figürins and Rock-Carvins”, N. Özgüç’e
Armağan (Ankara 1993), s. 473-499.
M. Pektaş (Çev), W.M. Ramsay,
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul
1960.
Salim, “Develi Kazasi’na Bağlı îmamkulu
Köyünde Bulunan Meçhul Eti Kitabesi”, TTAED II, (istanbul 1934), s. 304-306.

ESERİN ADI : KOŞCAĞIZ 		
KÖYÜ 			
ESKİ CAMİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Koşcağız
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Onarılmış ve sağlam
olmakla birlikte köye yeni bir cami inşa edildiği için kullanılmamaktadır.
Tarihi : H.1310/M.1892-93.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen plânlı bir yapı olan caminin kuzey cephesinde bir giriş mekanı bulunmaktadır. Bu mekana batı cephenin güneyine
kaydırılmış ve duvar yüzeyinden çökertilmiş,
lentosu dekoratif dilimli kemercik şeklinde
düzenlenmiş bir kapıdan girilmektedir. Kapı
kemeri üzerinde stilize bir palmet kabartması
görülür. Kapı lentosunun üzerindeki alınlıkta
iki kartuş halinde düzenlenmiş kitabelik görülür. Güney taraftaki kartuşta “Maşallah 1310”,
kuzey taraftaki kartuşta ise “Sahibü’l-hayrat
ve’l-hasenat Darsiyaklı zade el-Hacı Mahmud
Efendi” ibareleri okunmaktadır. Yaklaşık kare
ölçülerdeki giriş mekanının ortasına yerleştirilen ahşap direk üzerine güney-kuzey doğrultuda atılmış bir kirişin taşıdığı ahşap levha ve direkler üst örtüyü oluşturmaktadır. Bu mekanın
batı cephesine açılan mazgal tarzı bir pencereyle içerinin aydınlatılması sağlanmıştır. Doğu ve
kuzey duvara açılmış birer küçük niş görülür.
Cami harimine kuzey cephenin ortasına yerleştirilmiş sepet kulpu kemerli kapıdan girilmektedir. Harim iki ahşap direğe güney-kuzey
doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle mihraba dik
üç sahınlı olarak düzenlenmiştir. Üst örtü ahşaptır. Mihrabın iki yanına ve batı duvarın kuzey tarafına açılmış toplam üç pencere ile içerisi aydınlatılmaya çalışılmıştır. Doğu ve batı
duvarların kuzey köşelerinde dolap amacıyla
açılmış birer küçük niş yer almaktadır. Yarım
daire niş şeklinde düzenlenen mihrap kavsarasızdır. Mihrap nişi yanlarda birer sütunceyle sınırlandırılmış, mihrap ise en dışta iki sıra

(Yıldıray Özbek’ten)

yarım daire profilli silmeyle çerçevelenmiştir.
Minber mermerle kaplanmış olup yenidir. Tüm
harim duvarları yerden 1 m. yüksekliğe kadar
mermerle kaplanmıştır. Harimin doğu, batı ve
kuzey duvarlarında sıva üzerine boyayla yapılmış uzun yazı panoları vardır. Bu panolarda
Kur’an’dan alınmış ayetler yazılıdır. Caminin
batı köşesinde merdivenle çıkılan ve altıgen biçiminde dört sütuncukla düzenlenen köşk minaresi mevcuttur.
Süslemesi : Harim duvarlarını süsleyen yazı
panoları dışında kayda değer süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda düzgün
kesme taşla birlikte kaba yonu taş, üst örtüde
ise ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Giriş mekanının kapısı üzerinde
kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabeden inşa tarihini (H.1310) ve banisini (Darsiyaklı zade elhac Mahmud Efendi) öğrenebilmekteyiz.
Tarihlendirme : H.1310/1892-93 yılında
inşa edilmiştir.
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Koşçağız Eski Cami, genel görünüş.

Koşçağız Eski Cami, kitabe.
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Koşçağız Eski Cami, son cemaat mahalli.

Koşçağız Eski Cami, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : TOMARZA 		
MERKEZ CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Tomarza ilçe merkezinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
durumda olup, ibadete açıktır.
Tarihi : 1906 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Merkezi mekanlı camiler grubunda değerlendirilebilecek
olan cami, mekanın tümüne hakim kubbeli birim ile bu bölüme kuzeyden eklenmiş tonozlu
birimden oluşmaktadır. Yapının kuzey cephesinde üç bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin yanları açıktır. Kuzeygüney doğrultuda dikdörtgen bir düzenlemeye
sahip olan caminin cepheleri oldukça simetrik
bir tasarım yansıtmaktadır. Doğu ve batı cepheler de biri üstte, diğerleri altta olmak üzere
toplam beşer pencere açıklığı yer almaktadır.
Güney cephede ise biri üstte diğerleri mihrabın iki yanında olmak üzere toplam üç pencere
açıklığı dikkati çeker. Kuzey cephede de diğer
cephelerde olduğu gibi altta dikdörtgen biçimli
yuvarlak kemerli iki pencere, üstte diğerlerinde
farklı olarak iki adet yuvarlak pencere bulunmaktadır. Doğu, batı ve güney cephelerde üstte
yer alan pencereler duvardan taşırılmış konsollara oturan dikdörtgen prizmal kaidelerin taşıdığı çifte sütunlarla çerçevelenmiştir. Pencereler üstten alınlıklı altta ise kıvrımlı bir kartuşla
çerçevelidir. Alınlık yüzeyleri akantüs yapraklı
kıvrımdalla süslenerek cepheyi olağanüstü hareketli birer duvara çevirmiştir. Güney, doğu
ve batı duvarları üçgen alınlıklı olarak tamamlanmıştır. Dış cephede duvarlar alt pencerelerin
kemer alınlık hizalarından başlayan ve alınlıklarıda çerçeveleyecek şekilde yatay olarak dolaşan profilli bir silme kuşağıyla ikiye bölünmüştür. Harimin kuzeybatı köşesinde caminin
tek şerefeli minaresi yer almaktadır.
Yapıya kuzey cephedeki son cemaat yerinden girilmektedir. Son cemaat yeri dört sütun
ve duvar payelerine atılmış yuvarlak kemerlerle
üç gözlü olarak biçimlendirilmiştir. Sütunların
başlıkları ve kaideleri yalın biçimde düzenlen1230
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miştir. Harime girişi sağlayan kapı kuzey cephe
ortasına yerleştirilmiş olup anıtsal düzenlemesiyle taçkapıları hatırlatmaktadır. Düz lentolu
olarak tasarlanan kapı yanlarda ikişer sütunce
ile sınırlandırılmıştır. Bu sütunceler duvara bitişik olarak yerleştirilmiş olup dikdörtgen prizma
şeklindeki kaidelerinin ön yüzlerinde on yapraklı çiçek kabartması yer almaktadır. Sütuncelerin başlıkları üzerinde konsolvari düzenlemeden sonra ikinci bir sütun daha yer alır. Burada
da sütunlar bitişik biçimdedir ancak daha kısa
tutulmuşlardır. Üstteki sütuncelerin başlıkları
korint tarzındadır. Üstteki sütuncelerin arasında
kalan yüzeye üçgen alınlık uygulaması yapılmıştır. Alınlık içinde de yapının okunamayan
kitabesi yer almaktadır. Kapıyı çerçeveleyen
yuvarlak kemer, yalın tarzda kaide ve başlığa
sahip sütunlara oturmaktadır. Kemer kırmızı ve
siyah renk taşların dönüşümlü dizilimiyle oluşturulmuştur. Kapı alınlığında ortadaki “maşallah” ibaresini çerçeveleyen akantüs yaprakla-

rından oluşan kıvrımdallı bitkisel düzenleme
dikkati çekmektedir. Benzer düzenleme kuzey
cephedeki pencerelerin alınlıklarında da tekrarlanmıştır. Kapı düzenlemesinde sütunlar penbe
renkli taşla, başlıklar ise siyah renk taşla yapılarak renkli bir cephe ortaya konmuştur.
Cami harimi, güney taraftaki kubbeli bölüm
ile buraya kuzeyden eklenen tonozlu birimden
oluşmaktadır. Kubbe köşelerden içeri taşırılan
ve duvara bitişik olarak tasarlanan ayaklara
atılmış sivri kemerlerle taşınmaktadır. Kubbenin oturduğu onikigen kasnağa pandantifle
geçilmiştir. Kubbe kasnağında her cephede bir
pencere açıklığı yer alır. Kubbe düzgün kesme
taştan yapılmıştır. Kuzeydeki bölüm, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşeden içe taşan ayaklara
atılan ve aynı zamanda kubbeyi de taşıyan kemerle kubbeli bölümden ayrılmıştır. Bu bölüm
doğu ve batıya doğru genişletilerek buralarda
adeta birer eyvan oluşturulmuştur. Bu bölümün
kuzey cephesi iki bağımsız sütun ve duvarlara atılan yuvarlak kemerle iki katlı olarak düzenlenmiş, üst kat kadınlar mahfili olarak kul-

lanılmaktadır. Kadınlar mahfiline son cemaat
yerinin kuzey cephesinin doğusuna kaydırılmış
kapıdan çıkılmaktadır. Güney duvar ortasında yer alan yarım daire nişli mihrap mermerle
kaplanarak yenilenmiştir. Minber de orijinal
değildir.
Süslemesi : Yukarıda bahsedildiği gibi caminin özellikle cümle kapısı ile doğu, batı ve
güney cephelerindeki üst pencerelerinde renkli taş süslemeleriyle birlikte alınlıklara işlenen
akantüs yapraklı kıvrıkdallı bitkisel süslemeler
dikkat çekicidir.
Malzeme ve teknik: Tomarza taşı denilen
siyaha yakın gri renkte düzgün kesme taşla inşa
edilmiştir.
Kitabesi : Cümle kapısı üzerinde tavana yakın bölümde bulunan kitabesi okunamamıştır.
Tarihlendirme : Son cemaat yeri giriş ekseni üzerindeki latin rakamlı kitabeden yapının
1906 yılında inşa edilmiş olduğu öğrenilmektedir.

Tomarza Merkez Cami, genel görünüş.
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Tomarza Merkez Cami, son cemaat mahali.

Tomarza Merkez Cami, kitabe.
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Tomarza Merkez Cami, iç mekandan görünüş.

Tomarza Merkez Cami, taçkapı.
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ESERİN ADI : KAMBER KÖYÜ
		 İLKÖĞRETİM 		
		 OKULU
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Tomarza ilçesi. Kamber
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmamaktadır.
Tarihi : H. 1321/M. 1903 tarihlidir.
Plan ve mimari özellikleri : Eser doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen bir yapı olup iki katlı olarak düzenlenmiştir. Köyün yaşlılarından
derlediğimiz bilgilere göre okul, köylülerden
biri tarafindan konak olarak inşa edilirken zemin katı inşa ettiren sahibinin köyden ayrılması
üzerine bina Maarif Vekaletince satın alınıp üst
katı tamamlanıp okul yapılmıştır.Yine köylülerin anlattığına göre okul 1960’lı yılların başına
kadar eğitim işleviyle kullanılmış, yeni okulun
yapılmasıyla terkedilmiştir. Yapının biri kuzey
diğeri batı cepheden olmak üzere iki giriş kapışı vardır. Batıdaki kapıdan ikinci kata girilmektedir. Okulun zemin katına kuzey cephenin
ortasına açılmış basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Söveleri yekpare blok taştan yapılan
kapı kemerinin üzerinde oval biçimli bir pencere açıklığı yer almaktadır. Pencerenin kenarları
birer palmetle süslenmiş, köşelerede vazoya
yerleştirilmiş çiçek kabartmaları işlenmiştir.
Zemin katın dört mekandan oluştuğu söylenebilir. Kuzeydeki kapıdan girilince güney-kuzey
doğrultuda tasarlanmış dikdörtgen bir koridora
geçilmektedir. Bu koridorun güneydoğu köşesinden başlayan merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. Koridorun doğu ve batı taraflarında
birer büyük oda bulunmaktadır. Doğu taraftaki odanın doğu ve güney duvarlarına birer
pencere açılmıştır. Batı taraftaki odanın kuzey
duvarına iki, batı duvarına da bir pencere açılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Batı taraftaki
odanın güney duvarı bir kemerle boşaltılarak
güney taraftaki dikdörtgen bir mekanla bağlantısı sağlanmıştır. Bu mekana biri güneyden
diğeri doğudan olmak üzere iki kapıdan geçilmektedir. Üst katta da alt kat planı tekrar
edilmiş olmakla birlikte doğudaki oda (sınıf)
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doğu batı doğrultuda atılmış, batı taraftaki oda
ise güney-kuzey doğrultuda atılmış bir duvarla
ikiye bölünmüştür. Doğudaki sınıfın doğu ve
kuzey cephelerine ikişer, güney cephesine ise
üç pencere açılmıştır. Ortadaki koridorun güney ve kuzey duvarlarına birer pencere açılmış,
kuzey cephedcki pencerenin üzerindeki kartuşa
da “Maşallah 1321” ibaresi işlenmiştir.
Batıdaki sınıfın ise batı ve kuzey duvarına
ikişer pencere açılmıştır. Batıdaki sınıfın güneyindeki mekanın güney, doğu ve batı duvarında birer pencere yer almaktadır. Okulun
batı cephesindeki giriş kapısının önünde kare
kesitli üç ayağa atılmış iki kemerin meydana
getirdiği bir giriş revağı yer almaktadır. Bu revağa zeminden 11 basamaklı bir merdivenle
ulaşılmaktadır. Revağın altındaki mekana batı
duvarına açılmış bir kapıdan girilmektedir. Revağın arkasındaki kapı, duvardaki konsollara
oturan yuvarlak kemerli bir niş içine alınmıştır.
Kapı kemeri yuvarlak olup kemer yüzeyi dişli frizlerle hareketlendirilmiştir. Kapı söveleri
iki yandan duvara gömülü sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Sütunceler kompozit başlıklarla süslenmiş, kapı kemeri üzerine de kemerde
olduğu gibi dişlerle süslenmiş bir yatay firiz
eklenmiştir. Firizle tavan arasında kalan yüze-

ye ortaya dikey dikdörtgen bir kartuş, kartuşun
iki yanına da akantüs yapraklarından oluşan iri
bir kıvrımdal kabartması işlenmiştir. Ortadaki
kartuşun yazıları tahrip edilmiş, yalnız aşağıda
1321/1903 tarihi okunabilmektedir. Pencerelerin tamamı dikdörtgen biçimli ve düz lentolu
olarak düzenlenmiştir.
Süslemesi : Yapının kuzeydeki giriş kapısının
üzerindeki oval pencere ve köşeliklerdeki vazo-

lu çiçek kabartmaları ile, batıdaki giriş kapısının
sütunceleri ve alınlığındaki akantüs kabartmalı
kartuşu (kitabeliği) bezemeli unsurlardır.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
düzgün kesme taş, üst örtüsünde ahşap malzeme kullanılmışken, günümüzde üst örtü betonarme olarak yenilenmiştir.
Kitabesi : H.1321/M.1903 tarihlidir.
Tarihlendirme : Eser 1903 yılında inşa
edilmiştir.

Kamber Köyü İlköğretim Okulu, genel görünüş.

Kamber Köyü İlköğretim
Okulu, giriş kapısı.
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Kamber Köyü İlköğretim Okulu, iç mekandan görünüş.

Kamber Köyü İlköğretim Okulu, kitabe.
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ESERİN ADI : TOMARZA 		
		 MÜFTÜLÜK 		
		 BİNASI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Tomarza ilçesinde Merkez
Caminin doğusunda bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam ve
müftülük binası olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : H.1322/M.1904 yalında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Caminin doğusunda bulunan yapı iki katlı olarak güneykuzey doğrultuda inşa edilmiştir. Yapının orta
kısmı doğu-batı doğrultuda bir koridor şeklinde
tasarlanarak diğer tarafa geçişi sağlayan bir geçite dönüştürülmüştür. Geçiş koridorunun üzeri
ahşap kirişlerle örtülmüştür. Yapının doğu cephesinin ortasında yukarıda bahsettiğimiz koridora açılan anıtsal bir kapı düzenlemesi dikkati
çeker. Doğu cepheden öne taşırılmış olan kapı
önde iki bağımsız kemer ve duvar payelerine
atılmış sivri kemerli bir revak şeklinde düzenlenmiştir. Dikdörtgen plânlı bu bölümün üzeri
çapraz tonozla örtülmüştür. Sütunların başlığının köşelerine birer plastır yapılarak kemer duvarı çerçevelenmiştir. Giriş cephesini üst kattan küçük konsol dizileri ayırmaktadır. Yapının
doğu duvarı ortasına kurgulanan kapı yekpare
taştan sövelere atılmış yuvarlak kemerli olarak yapılmıştır. Kapı girişi yanlarda Tomarza
Merkez Camisinde olduğu gibi bitişik ikişer
sütunla kuşatılmıştır. Sade kaidelere karşılık
başlıklar korint tarzındadır. Bu sütunceler üzerine oturan kemerde dişli çentiklerle bezemeler
yer alır. Kemer köşeliği ile tavan arasında ka-

lan yüzeye akantüs yapraklı iri kıvrımdallı bir
bezeme işlenmiştir. Bezeme ortasında yer alan
dikdörtgen kartuş içinde yapının 1904 yılında
Sultan Abdülhamid zamanında inşa edildiğini
bildiren kitabe bulunmaktadır. Bu girişin iki
yanında altta ve üstte ikişer oda yeralmaktadır. İki yandaki bu mekanlara ayrı giriş kapıları
mevcuttur. Kapı lentolarının üzerinde kemerli açıklıklar bulunur. Alt katta doğu cephede
ikişer, üst katta üçer pencere yer alır. Kuzey
cephede altta bir üstte iki pencere görülürken,
güney cephede altta ve üstte ikişer pencere yer
almaktadır. Anıtsal girişin üstündeki mekan dairesel bir plân yansıtmakta ve duvara açılmış
alınlıklı, dikdörtgen biçimli beş pencereyle
aydınlatılmaktadır. Pencere aralarında duvar
yüzeyinden taşırılmış küçük ölçekli dekoratif
plastırlar, alınlıklarda akantüs yapraklı kıvrımdallı kabartma bezeme dikkati çeker. Saçak seviyesinde yapı küçük konsol dizileri ve iç ve
dış bükey kaval silmeyle hareketlendirilmiştir.
Bu mekanın üst örtüsü içten kubbevari bir ahşap tavanla sağlanmıştır. Yanlardaki odaların
üzerleri de düz ahşap tavanla kapatılmıştır.
Süslemesi : Özellikle yapının giriş bölümünde sütunceler ve akantüs yapraklı kıvrımdallı bitkisel kabartmalı bezemeler ve ahşap
tavan göbeği bezeme açısından göze çarpan
detaylardır.
Malzeme ve teknik : Girişte ve duvarlarda
düzgün kesme taş, üst örtülerde ahşap malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi H.1322/M.1904
tarihlidir.
Tarihlendirme : Yapı 1904 tarihlidir.
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Tomarza Müftülük Binası, genel görünüş.

Tomarza Müftülük Binası, genel görünüş.
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Tomarza Müftülük Binası, iç mekandan görünüş.

Tomarza Müftülük Binası, kitabe.
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ESERİN ADI : TOMARZA 		
		 ERMENİ 			
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Tomarza ilçe merkezinde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :Sağlam durumda fakat, duvarlarından taşlar sökülmüştür.
Tarihi : 1835
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olan kilisenin narteksi yoktur. İç mekan üçerden iki sıra halinde toplam
altı taş sütunla bölünmüş üç nefli olarak düzenlenmiştir.Orta nef diğerlerinden daha geniş tutulmuştur. Sütunlar doğu-batı doğrultuda birbirlerine ve güney-kuzey doğrultuda duvarlara
atılmış yuvarlak kemerleri taşımaktadır. Yan ve
orta nef beşik tonozla örtülüdür. Ancak apsisin
önündeki mekanın üst örtüsü çapraz tonozdur.
Çapraz tonozlu yüzeyde akantüs yaprakları, haç
ve çeşitli figürlü tasvirler var. Ancak bezemeler
solgun durumdadır. Apsis kemerinde ise Ermenice yazılar görülmektedir. Batı cephe bir üçgen alınlıkla bitirilmiş olup, alınlık yüzeyinde
yonca biçimli bir pencere yer almaktadır. Her
nefin önündeki apsis duvarlarında her hangi bir
açıklık görülmez. Kuzey ve güney cephelerde
dört alt, dört üst olmak üzere toplam sekiz pencere açıklığı görülmektedir. Dış cephede duvar
ile çatı başlangıç noktasında kalın bir silme
tüm cepheyi dolaşır. Duvar yüzeylerinden dışa
taşırılmış plastırlar dikkati çeker.
Süslemesi :Eserde taş süsleme yoktur. Bezemeler daha çok iç mekanda kemer ve duvar
yüzeylerinde yer alır. Ağırlıklı olarak akantüs
yaprağı şeklinde bitkisel fresko bezemeleri görülür. Apsis önündeki mekanın üst örtüsü olan
çapraz tonozda ise haç ve figürlü kompozisyonlar dikkati çeker.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme kullanılmıştır.
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Kitabesi : Eserin kitabesi günümüze ulaşamamıştır.
Tarihlendirme : Kilisenin kitabesi olmamakla birlikte inşaatının yapılabileceğine dair
1835 tarihli bir ferman olduğu belirtilir.
Kaynakça:
Şeyda Güngör Açıkgöz, “XIX.Yüzyıl Kayserisinde Ermeniler ve Kiliseler”, Hoşgörü
Toplumunda Ermeniler, Kayseri 2007, c.4,
s.375-387.
Şeyda Güngör Açıkgöz, Kayseri ve Çevresindeki 19.Yüzyıl Kiliseleri ve Korunmaları
İçin Öneriler, (İ.T.Ü. Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 2007, s.123-127.

Tomarza Ermeni Kiliesi, genel görünüş.

Tomarza Ermeni Kiliesi, genel görünüş.
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Tomarza Ermeni Kiliesi, iç mekandan görünüş.

Tomarza Ermeni Kiliesi, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : YAHYALI 			
		 ULU CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yahyalı ilçe merkezinde,
Ulu Cami mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
ve ibadete açıktır.
Tarihi : Caminin tarihi bilinmemekle birlikte 20.yüzyılın başında yapıldığı sanılmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Cami doğudan
batıya doğru eğimli bir arazi üzerine doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen bir plânda inşa edilmiştir. Batı cephesinde beş gözlü bir son cemaat
yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri revağının
kemerleri sütunlara oturmaktadır. Bu kemerlerden giriş eksenindeki sivri, diğerleri yuvarlak
kemerlidir. Son cemaat yeri muhtemelen sonradan (1986) yılında yapıya eklenmiş olmalıdır. Harimin batı duvarının ortasına yuvarlak
kemerli giriş kapısı açılmıştır. Kapıyı iç bükey
silme çerçevelemektedir. Silme üzerinde 1900
tarihini ve bani olarak Ulu Cami mahallesindeki medresede hocalık yaptığından bahsedilen
H.Ali Rıza Efendi’nin adı geçmektedir. Harim
mekanı, dörderden iki sıra halinde toplam sekiz dikdörtgen kesitli taş ayaklara güney kuzey doğrultuda atılmış sivri kemerlerle mihraba
dik beş sahın olarak düzenlenmiştir. Kemerler
güney ve kuzey duvarda yüzeyden taşırılmış
ayaklara oturmaktadır. Kemerler üzerine doğu
batı doğrultuda yerleştirilmiş ahşap direkler üst
örtüyü oluşturmaktadır. Bu örtü yakın tarihlerde dıştan betonla kaplanmıştır. Harim mekanının güney ve batı duvarına dört, doğu duvarına
iki, kuzey duvarına üç pencere açılarak içerisinin aydınlatılması sağlanmıştır. Harimin doğu
cephesinde kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Orijinalinde taş olduğundan bahsedilen mihrap
günümüzde çini levhalarla kaplanmıştır. Mermer minber orijinal değildir.
Süslemesi : Camide kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Caminin beden duvarlarında düzgün kesme taş, üst örtüsünde katran
ağacından ahşap direkler kullanılmıştır.

(Ayşe Budak’tan)

Kitabesi : Yapının harim bölümüne giriş
kapısının üzerindeki kitabede Latin harfleriyle
R.1315/M.1900 tarihleri ve H.Ali Rıza Efendi
tarafından yaptırılmış olduğu yazılıdır.
Tarihlendirme : Muhtemelen 20.yüzyıl
başlarında yenilenmiş olan Ulu Caminin daha
önceki yıllarda var olması akla yakın görünmektedir. Bu yenileme esnasında kitabe konulmamış, sonraki yıllarda Latin harfleriyle
işlenmiş kitabe yerleştirilmiş olmalıdır. Cami
20.yüzyılın başlarında yapılmıştır.
Kaynakça:
Ayşe Budak, Yahyalı’daki Türk Devri
Eserleri, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri 2003,
s.12-15.
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Yahyalı Ulu Cami, genel görünüş.

Yahyalı Ulu Cami, genel görünüş.
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Yahyalı Ulu Cami, iç mekandan görünüş.

Yahyalı Ulu Cami, mihrap ve minber.

Yahyalı Ulu Cami, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : YAHYALI			
		 SEYYİD ALİ 		
		 TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yahyalı ilçe merkezinde
Devlet Hastanesi bahçesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kubbesinin yarısı yıkılmış, tamire muhtaç durumdadır.
Tarihi : İnşa tarihi bilinmemektedir.
Plan ve mimari özellikleri :Türbe, iki katlı
olarak inşa edilmiştir. Kare gövde, oturtmalıktan 40 cm. içe çekilmiştir. Duvarlar üstte pahlarla sekizgene dönüşmektedir. Sekizgen kasnak üzerinde de türbenin güneybatısı tamamen
yıkılmış olan kubbesi yer almaktadır. Kubbeye
tromplarla geçilmiştir. Orhan C.Tuncer’in hazırladığı plânda kare mekanlı mumyalık bölümünün üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Duvarlarda herhangi bir açıklık mevcut değildir. Türbenin mumyalık ve mescid bölümlerine doğu
duvarının ortasına açılan kapılardan girilmektedir. Mescid bölümüne çift kanatlı bir merdivenle ulaşıldığını gösteren izler mevcuttur. Mescid
bölümüne girişi sağlayan basık kemerli kapının
üzerinde mermer malzememden yapılmış ve
çoğu tahrip olmuş kitabe bulunmaktadır. Mescit bölümünün güney duvarı ortasında mihrap
bulunmaktadır. Dört cepheli olarak düzenlenen
mihrap beş sıra mukarnastan oluşan bir kavsaraya sahiptir. İlk mukarnas dizisinde beş yapraklı palmet kabartmaları bulunurken diğerleri
sade olarak yapılmışlardır. Türbenin kuzey ve
batı cephelerine birer pencere açılmıştır.
Süslemesi : Türbenin mihrabındaki mukarnaslar ve kapısındaki geçmeler dışında bezemesi yoktur.
Malzeme ve teknik :Kapı, pencere ve kubbede düzgün kesme taş, duvarlarda moloz taş,
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(O. Cezmi Tuncer’den)

kitabede de mermer malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Mescid bölümünün giriş kapısı
üzerinde kitabesi vardır. Ancak kitabe okunamayacak kadar harap haldedir.
Tarihlendirme : Türbenin mimari örneklerle olan benzerlikten dolayı 12-14.yy. arasında inşa edilmiş olabileceği kabul edilebilir.
Bugün okunamaz halde harap olan kitabede
Seyyid Ali adının geçtiği kimi kaynaklarda zikredilir.
Kaynakça:
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Beylikler ve Osmanlı Dönemi, c.III, Ankara 1992, s.31.
Sami Köşker, Türk Kültürü Açısından
Yahyalı, Kayseri 1997, s.48.
Ayşe Budak, Yahyalı’daki Türk Devri
Eserleri, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri 2003,
s.7-10.

Yahyalı Seyyid Ali Türbesi, genel görünüş.

Yahyalı Seyyid Ali Türbesi, kitabe.
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ESERİN ADI : YAHYALI YAHYA
		 GAZİ TÜRBESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yahyalı ilçe merkezinde,
Ulu Caminin haziresi içinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde türbe olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın sonlarında yapılmış
olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek katlı, kare
plânlı, içten kubbe dıştan pramidal külahla örtülü bir yapıdır. Türbeye kuzey cephenin ortasına
açılmış bezenmeden, yalın bırakılmış yuvarlak
kemerli bir kapıdan girilmektedir. Doğu ve batı
cephelerde, birbirine simetrik olarak düzenlenmiş dikdörtgen biçimli yuvarlak kemerli birer
pencere açıklığı yer almaktadır. Güney duvarı
ortasında yarım daire şeklinde basit bir mihrap
bulunur. Türbenin zemini ahşap döşemelidir.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının duvarlarında
ve üst örtüsünde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Orhan Cezmi Tuncer bu
türbenin 12.yüzyılda ölmüş olduğunu düşündüğü Yahya Gazinin mezarı üzerine 19.yüzyıl
sonlarında yapılmış olduğunu belirtir. Türbenin Ulu Cami haziresinde yer alması ve Ulu
Caminin 1900 yılında onarım geçirmiş olduğu
bilindiğinden bu tarihleme kabul edilebilir bir
öneridir.
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(O. Cezmi Tuncer’den)

Kaynakça:
Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Beylikler ve Osmanlı Dönemi, c.III, Ankara 1992, s.53-54.
Sami Köşker, Türk Kültürü Açısından
Yahyalı, Kayseri 1997, s.24.
Ayşe Budak, Yahyalı’daki Türk Devri
Eserleri, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri 2003,
s.10-12.

Yahyalı Yahya Gazi Türbesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI :YAHYALI AKÇA 		
		 KOCA ZAVİYESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Kopçu köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam ve
ziyarete açıktır.
Tarihi : Yapıda bulunan bir kitabeden 1831
yılında onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda dikdörtgen bir plân arzeden yapı,
birbirine yuvarlak kemerle bağlanmış, mezar
odası ve mescit bölümlerinden oluşmaktadır.
Yapıya doğu cephenin kuzey köşesine yerleştirilmiş bir kapıdan girilmektedir. Yapının güney
ve kuzey cepheleri sağır bırakılmış, doğu ve
batı cephelere birer pencere açılmıştır. Türbe
bölümü, mescit bölümünden daha yüksek yapılmıştır. Giriş kapısından zaviyenin mescit
bölümüne geçilmektedir. Bu mekan doğu-batı
doğrultuda dikdörgten bir mekandır ve batı
cephesinde, güney ve kuzey duvarlara oturan
kemerli açıklıkla türbe kısmına geçit vermektedir. Mescit bölümünün ortasına yerleştirilen
mermer sütun üzerine dört yönde atılmış beton
kolonlar üzerine betondan bir üst örtü yapılmıştır. Orijinalinde bu mekanın üzeri tonozla örtülmüş olmalıdır. Mescit bölümünün güney duvarının ortasında yarım daire olarak düzelenen
mihrap yer almaktadır. Kavsarasız olan mihrap
nişinin köşelikleri yalın bırakılmış ve bir silme
kuşağı ile tepelik kısmından ayırılmıştır. Tepelik bölümüne yerleştirilen kitabeden yapının
(belkide bu mihrabın) 1831 yılında, Ali oğlu
Osman oğlu Yusuf oğlu Yahya tarafından onarılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Mescit bölümünün batısındaki türbe, dikdörtgen bir mekan olup üzeri tekne tonozla örtülmüştür. Burada zaviyesinin kurucusu Akça
Kocaya ait olduğu söylenen mezar bulunmaktadır. Mezarın baştaşındaki kitabe yıprandığından okunamamaktadır. Ayak taşında ise kabartma olarak Mühr-ü Süleyman bezemesi yer
almaktadır. Tekne tonozun tepesinde iki sıra
halinde üçerden altı adet dairesel formlu ışık
gözü bulunmaktadır. Yapı 1831 yılındaki onarımların dışında, son zamanlarda da betonarme
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(Ayşe Budak’tan)

üst örtüsü ve sıvanmış duvarlarıyla bir onarım
geçirmişe benzemektedir.
Süslemesi : Mihraptaki basit silmeler ve
mezar taşındaki Mühr-ü Süleyman motifi dışında yapıda süsleme yoktur.
Malzeme ve teknik : Duvarlarda kaba yonu,
kemer ve tonozda düzgün kesme taş malzeme
kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapıdaki 1831 tarihli kitabe
muhtemelen bir onarım kitabesi olmalıdır.
Tarihlendirme : İrene Beldiceanu Akça
Koca Zaviyesine yönelik 15.yüzyıldan vakıf
kayıtları olduğu belirtmektedir. Dolayısıyla
bu kayıtlara bakılarak zaviyenin 15.yüzyıldan
önce var olduğu ileri sürülebilir.
Kaynakça:
İrene S.Beldiceanu, “Deux villes de
L’Anatolie Pre Ottomane Develi et Qarahisar
Dapre des Document İneditr”, Revue des Etudes Islamiques, 39/2, (1971), s.337-386.
Ayşe Budak, Yahyalı’daki Türk Devri
Eserleri, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri 2003,
s.15-18.

Yahyalı Akça Koca Zaviyesi, genel görünüş.

Yahyalı Akça Koca Zaviyesi, kitabe.
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Yahyalı Akça Koca Zaviyesi, iç mekan.

Yahyalı Akça Koca Zaviyesi, üst örtü.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR/		
BAŞKÖY MERYEM
ANA MANASTIRI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi Başköy’de
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda harap
durumda olan eser define arayıcılarının tahribiyle karşı karşıyadır.
Tarihi : 5-6.yüzyılda yapılmış olduğu kimi
kaynaklarda bahsedilmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Başköy’ün
batısındaki eğimli yamaç üzerine inşa edilmiş
olan yapının çevresinde yerleşim yeri ve başka
binaların olmaması burasının bir manastır olabileceğini düşündürtmektedir. Manastır batıdan
doğuya doğru eğimlenen bir araziye inşa edilmiştir. Manastıra giriş güney cephedeki mekandan sağlanmaktadır. Bu mekan, batı cephesi kısmen kayaya oyulmuş dikdörtgen plânlıdır.
Güney kuzey doğrultuda atılmış beş sivri kemerin taşıdığı sivri tonozlu bir üst örtüsü vardır.
Bu mekanda freskolu veya taş bezemeli süslemeler yoktur. Dikdörtgen mekanın kuzeyindeki
giriş bölümünden manastıra geçilmektedir. Giriş bölümü doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir

mekandır. Sivri tonozlu üst örtü büyük oranda
yıkılmıştır. Bu mekanın kuzey duvarı ortasına
açılan ve yüksek kabartmalı akant yapraklarıyla
bezeli kemer taşlarına sahip kapıdan manastıra
girilmektedir. Manastır haç şeklinde bir plâna
sahiptir. Haçın güney ve kuzey tarafındaki kısa
kolları beşik tonozla örtülmüştür. Doğuda apsis
bölümü ise dıştan sekizgen biçiminde tasarlanmış, içten yarım daire olarak düzenlenmiştir.
Yarım daire küresel örtüye sahiptir. Haçın batı
kolu diğerlerinden daha uzun olarak düzenlenmiş olup sivri tonozla örtülmüştür. Ortadaki
kubbeli bölümün kubbesi yıkılmıştır. Kubbeye
pandantifle geçildiği anlaşılmaktadır. Apsis ve
duvarlarda dört İncilci, İsa ve Hz. Meryem’i
konu alan büyük oranda tahrip olmuş, solmuş
freskoların bakiyelerini görmek mümkündür.
Süslemesi : Manastır giriş kapısında akantüs
kabartmalı taş bezeme, duvarların iç yüzeylerinde ise dört İncilci ve Hz.İsa ve Hz.Meryem’le
ilgili freskolar görülmektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının genelinde
kaba yonu moloz ve düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 5-6.yüzyılda yapılmış olabileceği söylenebilir.

Başköy Meryem Ana Manastırı.
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Başköy Meryem Ana Manastırı.

Başköy Meryem Ana Manastırı, giriş.
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Başköy Meryem Ana Manastırı, iç mekan.

Başköy Meryem Ana Manastırı, freskolardan detay.
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SOĞANLI KİLİSELERİ 		
(YEŞİLHİSAR)
Kayseri Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nde
sayılan 50’ye yakın kayalar içerisindeki mağaralarda kiliseler bulunmaktadır. Bu kiliselere
ilk defa J.W.Hamilton değinmiş ancak bunların
isimleri üzerinde durmamıştır:
Soğanlı Bölgesi yer sarsıntıları sırasında
çökmelere uğramış ve çöken alan, doğal etkilerle daha da derinleşerek vadi ve platoları
meydana getirmiştir, îki kısımdan oluşan Soğanlı Vadisi’ne Roma döneminden itibaren de-

vamlı olarak yerleşilmiştir. Vadi yamaçlarmda
yer alan kaya konilerini Romalılar mezarlık,
Bizanslılar da kilise olarak kullanmışlardır. Kilise freskleri açisindan IX.-XIII yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Soğanlı vadisinde yer alan
önemli kiliseler arasinda Kubbeli, Karabaş.
Yılanlı ve Azize Barbara ( Tahtalı) Kilise gelmektedir.
Soğanlı’da bulunan bu kiliselerin yanı sıra
vadide oyulmuş bir çok mezara da rastlanmaktadır.

(Feride Sıddıki Altun’dan)
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ESERİN ADI : SOĞANLI 			
KUBBELİ KİLİSE
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı
Köyünde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Büyük oranda harap
olup ziyaretçilere açıktır.
Tarihi : Kilisenin inşaasının10. yy. da olduğu ancak son şeklini 15. yy. aldığı ileri sürülmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Soğanlı kiliseleri arasında en tanınmışı ve en görkemlisi
vadinin kuzey yamacındaki Kubbeli Kilisedir. Soğanlı Vadisi’ne hakim, tüf kayalıklarına
oyulmuş, silindirik görünümdeki kilisenin yüksekliği yaklaşık 50 m.yi bulmaktadır. Yedi katlı
olduğu sanılan bu kilise, sanat tarihçileri tarafindan yeterince araştırılmamıştır. Günümüzde
yalnızca depremlerden geriye kalan 2 kat üzerinde durulmuştur.
Bu kilise X.yüzyılın başlarına tarihlendirilmektedir. Kilisenin alt katında krypta denilen
bir bölüm bunun üzerine oturtulmuş olan yapı
pencereli, kasnağından sonra külah biçiminde
bir kubbe ile tamamlanmıştır. Doğal etkilerden
epeyce yıpranmış olmasına karşılık, kubbe kasnağındaki bezemeler oldukça iyi bir durumda
günümüze gelebilmiştir. Kilisenin doğu ve güneye doğru uzanan bölümlerinin üzerinin çatı
ile örtülü olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır.
Kappadokia Bölgesi’nde kayalara oyulmuş
diğer kiliselerde görülen özellikler burada da
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Orta Bizans
mimarisinin sıkça uygulandığı bir plan şemasi olan “Kapalı Yunan Haçı” düzeni burada da
uygulanmaya çalışılmış ancak, kayalık alanlar
el vermediği için de tam anlamıyla başarılı bir
plan düzeni uygulanamamıştır, ibadet yerini ör-

ten kubbeli bölümün doğusunda beşik tonozlu
apsis, kuzeyinde de paraklesion denilen ek hücreler buraya eklenmiş ve böylece kendine özgü
bir plan tipi ortaya çıkmıştır. Göreme, Ürgüp ve
Soğanlı çevresindeki kiliselerde görülen bodur
payelerle at nalı şeklindeki kemerler burada
da aynen uygulanmıştır. Kilisenin doğu yönüne uzanan beşik tonozlu bölümün sonundaki
apsis kayalar el vermediğinden dışanya çıkıntı yapamamıştır. Özelliğini bütünüyle yitirmiş
olmasına karşılık günümüze gelebilen izlerden
bu bölümlerin fresklerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır.
Süslemesi : Kubbeli Kilisede ibadet yerini
örten kubbeye Pantokrator İsa betimlemesi yerleştirilmiştir. Bugün oldukça zor seçilebilen bu
freskte Hz.İsa taht üzerinde, haç motifli bol bir
elbise giymiş olarak tasvir edilmiştir. Hz.İsa’nın
yüzü oldukça bozulmuş bu nedenle de kompozisyon tam olarak seçilememektedir. Kubbeyi destekleyen kasnakta ise incil’den alınmış
Yuhannes ile ilgili konulara, şikayet ve vaaz
sahnelerine yer verilmiştir. Kilise duvarlarındaki fresklerden çoğu günümüze ulaşamamıştır. Batı duvarındaki bezemelerden bazıları ile
doğudaki uzantılarda bir takım figürler dikkati
çekmektedir. Burada Hz.Meryem’in Yusuf ile
birlikte Betlehem’e gidişi resmedilmiştir. Ayrıca kuzey ve güney tonozlarında da Herodes’in
verdiği ziyafet, mezar başında kadınlar, tebşir, çobanlar, üç müneccim, Yusuf un rüyası,
Mısır’a gidiş, Hz.İsa’nın doğumu, çocukların
öldürülmesi, vaftiz gibi İncil’den alınma konulara yer verilmiştir.
Malzeme ve teknik : Yapı tüfle kaplı araziye oyularak inşaa edilmiştir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : 10-15. yüzyıllar arasında
ek ve ilavelerle genişletilmiştir.
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Soğanlı Kubbeli Kilise’nin dışardan görünüşü.

Soğanlı Kubbeli Kilise, narteks.
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Soğanlı Kubbeli Kilise, iç mekandan görünüş.

Soğanlı Kubbeli Kilise, kubbe eteğindeki freskler.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1259

Soğanlı Kubbeli Kilise, iç mekan.
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ESERİN ADI : SOĞANLI 			
		 TAHTALI KİLİSE
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı
köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Kilisenin freskoları
büyük oranda tahrip olmuştur.
Tarihi : Hagia Barbara (Tahtalı Kilise) Kilisesi X.yüzyılm başlarına tarihlendirilmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Bu kilise tek
nefli, tek apsisli olup, üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Vadideki önemli kiliselerden biri
olan Hagia Barbara Kilisesi’ni tonozlar ortadan
ikiye bölmüştür. Kilisenin içerisindeki fresklerde çok sayıda Aziz tasvirleri görülmektedir.
Burada Hz. İsa’nın doğacağının müjdelenmesi,

ziyafet, Hz.Meryem’in bakireliğini kanıtlaması, Hz.Meryem’in Yusuf ile Betlehem’e gidişi
ve doğum sahneleri, yedi uyurlar, deisis gibi
incil’den alınma sahnelere yer verilmiştir. Ayrıca kilisenin çeşitli yerlerine de Azizlerin tasvirleri resmedilmiştir.
Süslemesi : Çevredeki pek çok kilisede olduğu gibi süsleme, duvarlarda yer alan freskolardan ibarettir.
Malzeme ve teknik : Kilise kayaya oyma
olarak yapılmıştır. Freskolar aşı boyayla işlenmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kilisenin 5-6.yüzyılda yapılmış olduğu düşünülmektedir. Ancak freskoların 9-11. yüzyıllarda yenilenmiş veya eklenmiş olduğu kabul edilebilir.

Soğanlı Tahtalı Kilise, genel görünüş.
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Soğanlı Tahtalı Kilise, giriş.

Soğanlı Tahtalı Kilise, iç mekan.
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Soğanlı Tahtalı Kilise, iç mekan.

Soğanlı Tahtalı Kilise, iç mekan.
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Soğanlı Tahtalı Kilise, iç mekandaki freskolardan detay.

1264

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Soğanlı Tahtalı Kilise, iç mekan.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR/		
		 SOĞANLI 			
		 KARABAŞ 			
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı
köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu:
Büyük oranda sağlam durumdaki eserde bulunan resimler onarıma ihtiyaç duyacak kadar harap durumdadır.
Tarihi : Kilise 9-11. yy. arasında yapılmış
olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Kilise, birbirine bağlı dört bölümden oluşur. Kuzeydeki
iki yapı iki nefli bir kilisedir. Kuzey nef doğu
batı yönündedir. Naosa batıdan bir kapıyla geçilmektedir ve doğuda dairesel planlı bir apsis
yer almaktadır. Apsiste dikdörtgen biçimli sunak yer alır. Nefin üstü beşik tonoz örtülüdür.
Kuzey neften güney nefe üç kemer açıklığıyla
geçilir.
Güney nef te doğu yönde dairesel bir apsisle
bitirilmiştir. Batıda yer alan koridordan güneydeki mezar şapeline geçilmektedir. Dikdörtgen planlı şapelin de doğusunda apsis bulunur.
Apsis naostan bir templon duvarıyla ayrılmıştır. Şapelin güney duvarında mezar nişleri yer
almaktadır. Kiliselerin duvar ve tavanlarında
Meryem’e Müjde, İsa’nın Doğumu, İsa’nın
Tapınağa Sunumu, Methamorphosiz, İsa’nın
Çarmıha Gerilişi, İsa’nın Göğe Yükselişi gibi
konuların yanı sıra Meryem, Aziz ve Azize tasvirlerini içeren resimlerle süslenmiştir.
Kilisedeki resimlerin dört evrede yapıldığı
ileri sürülmektedir. Kilisenini batı narteks girişi, ana kilisenini apsis, tonoz ve duvarlarındaki resimler 1. evrede (9. yy. sonu 10. yy. başı)
yapılmış olup resimlerde kilisenin banisi bazı
keşişlerin de tasvirleri yer almaktadır. 2. evre
resimleri 1050 yılına tarihlenmekte olup ana
kilisenin apsis ve tonozunda yer alırlar. Burada
İsa’nın hayatından sahneler resmedilmiştir. 3.
evre resimleri kilisenin kuzey nef duvar ve nişlerinde yer almaktadır. Bu resimler 1060-1061
yılında Skepides ailesi tarafından yaptırılmıştır.
4. evrenin bir onarım dönemi olduğu ve bazı
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(Feride S. Altun’dan)

resimlerin 1212-1272 de yenilendiği ileri sürülür.
Süslemesi : Kilisenin süslemesi tamamen
İncil konulu resimlerden oluşmaktadır.
Malzeme ve teknik : Yapı kayaya oyularak
yapılmış, aşı boyayla resimlenmiştir.
Kitabesi : Yapının kitabesinde Konstantin
Dukas döneminde Michael Skepides, Protospatharios, Rahibe Katherina, Keşiş Myphon
tarafindan dekore edildiği ve bu yazıyı okuyanların onlara dua etmelerinin istendiği belirtilmektedir.
Tarihlendirme : Araştırmacılar yapının kitabesinden dolayı 11 .yüzyıla tarihlerler.
Kaynakça:
Feride Sıddiki Altun, “Kapadokya Bölgesi
Soğanlı Dere Vadisi Karabaş, Gök ve Yılanlı
Kiliseleri (Mimari ve Resim)”, Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri, İstanbul, 2005,
s.71-90.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, genel görünüş.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, giriş cephesi.
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Soğanlı Karabaş Kilisesi, giriş kapısı.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.
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Soğanlı Karabaş Kilisesi, naos ve apsis.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.
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Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.
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Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.

Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.
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Soğanlı Karabaş Kilisesi, iç mekan ve freskolar.
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ESERİN ADI : YEŞİLHÎSAR/		
		 SOĞANLI 			
		 GEYİKLİ KİLİSE
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı
köyünde bulunmaktadır,
Bugünkü durumu : Kilise içindeki freskolar neredeyse tamamen tahrip edilmiştir.
Tarihi : Kitabesi yoktur, muhtemelen 11.
yüzyılda yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : İki nefli olarak düzenlenen kiliseye batısında bulunan bir
narteksten girilmektedir. Nef üzeri beşik tonoz
olarak biçimlendirilmiştir. Nefin doğu uçunda
yarım daire biçimli apsis bulunmaktadır. Nef ve
apsis bir ikonostasis duvarıyla ayrılmıştır. Bu
duvar üç küçük kemerli tasarlanmıştır. Apsis
içinde pencere biçiminde üç küçük niş düzenlemesi yer almaktadır. Nefin yan duvarlarında
muhtemelen aziz tasvirlerini içeren freskoların
kalıntıları mevcuttur.
Süslemesi : Yapıdaki tek süsleme iç mekandaki fresko kalıntılarıdır.

Soğanlı Geyikli Kilise Plan.

Malzeme ve teknik : Yapı kayaya oyularak
yapılmış, içi aşı boya freskolarla süslenmiştir.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çevredeki kiliselerden hareketle yapının 11 .yüzyılda yapılmış olduğu
kabul edilmektedir.
Kaynakça:
Feride Sıddiki Altun, “Kapadokya Bölgesi
Soğanlı Dere Vadisi Karabaş, Gök ve Yılanlı
Kiliseleri (Mimari ve Resim)”, Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri, İstanbul, 2005,
s.71-90.

Soğanlı Geyikli Kilise, dış görünüş.
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Soğanlı Geyikli Kilise, naos ve apsis.

Soğanlı Geyikli Kilise, iç mekanda freskolar.
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Soğanlı Geyikli Kilise, giriş.

ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR/		
		 SOĞANLI 		
		 YILANLI KİLİSE
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi. Soğanlı
köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu: Kısmen sağlam olmakla birlikte freskoların onarıma ihtiyacı vardır.
Tarihi : 11.yüzyılda yapılan kilisenin freskolarının 14.yüzyılda yenilendiği söylenmektedir.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı üç bölüm halinde bir kompleksi içerir. Üçüncü bölüm, kayaya oyulan kısımlardan ve normal
kesme taş kullanılarak eklenen bölümlerden
meydana gelmektedir. Kilisenin ilginç bir yapı
planı bulunmaktadır. Avluyu çevreleyen mutfaklar, yemek odaları, mezar odaları, çift koridorlu ve iki derin nişli şapeli ile diğerlerinden
farklı bir plan düzenine sahiptir. Kilise iki neflidir. Kuzey nef doğu-batı doğrultuda olup apsisi
yıkılmıştır. Güney nefte doğu-batı doğrultuda
olup apsis dairesel planlıdır. Kilisenin içindeki
resimler iki yapının evresini göstermektedir. 1.

(Feride S. Altun’dan)

evre (1060-61) yıllarını içermekte ve kuzey nef
freskolarını kapsamaktadır. 2. evre ise güney
nefteki resimleri kapsamakta v e13. - 15. yy.
arasında yenilenmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Fresklerinden büyük çoğunluğu günümüze gelememiştir. Ancak Azizlerden Hagios
Gregorios’un bir yılanı öldüren sahnesinden

Soğanlı Yılanlı Kilise, genel görünüş.
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ötürü de bu kiliseye Yılanlı Kilise ismi verilmiştir.
Süslemesi : Yapının freskolarından başka
süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Kilise kayaya oyma
olarak yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Çevredeki benzer örnekler ve resimlerin üslübundan yapının 11.yüzyılda yapıldığı fakat resimlerinin 14. yüzyılda
yenilenmiş olabileceği düşünülür.
Kaynakça:
Feride Sıddiki Altun, “Kapadokya Bölgesi
Soğanlı Dere Vadisi Karabaş, Gök ve Yılanlı
Kiliseleri (Mimari ve Resim)”, Sanat Tarihinde Gençler 2004 Semineri, İstanbul, 2005,
s.71-90.

Soğanlı Yılanlı Kilise, iç mekan.

Soğanlı Yılanlı Kilise, iç mekan.
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Soğanlı Yılanlı Kilise, iç mekandan freskolar.

Soğanlı Yılanlı Kilise, iç mekandan freskolar.
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Soğanlı Yılanlı Kilise, iç mekandan freskolar.
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ESERİN ADI : GÜZELÖZ HAÇ
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Haç kilisesi Kayserinin Yesilhisar ilçesine bağlı Güzelöz Köyünde yer almaktadır.
Bugünkü durumu : Kullanılmamakta ve
haraptır.
Tarihi : 10 yy.
Plan ve mimari özellikleri : Güzelöz Haç
kilisesi Kapadokya bölgesinde sıkça karsılaştığımız kaya kiliselerden bir tanesidir. Yapı traverten içerisine oyularak yapılmıştır. Yapının
girişi batıdan olup kuzeydoğu kösesinde apsis
ile bağlantısı bulunan bir mezar bölümü bulunmaktadır. Yapı içeride serbest haç planlı bir
form göstermektedir. Doğu ve batı yönde genişleyen bir plan sistemine sahiptir.
Yapının batıdaki giriş kısmının üzeri tonozla
örtülmüş olup buradan bir kapı ile batı haç koluna geçilmektedir. Kapının üzerinde içerinin
aydınlatılması için bir pencere açılmıştır. Bati
haç kolunun üzeri bir tonozla örtülü olup güney ve kuzey haç kolları da aynı örtü sistemine
sahiptirler. Yapının iç kısmını yaklaşık 2 metre
yükseklikte bir silme dolanmaktadır.
Doğu haç kolu ve apsis bolümü diğer bolümler gibi tonoz ile örtülüdür. Apsis kemerinin kuzey ve güney taraflarında birbirine paralel şekilde oyularak oluşturulmuş haç formları
bulunmaktadır. Apsise iki basamaklı bemadan
geçilmekte, yukarıda da bahsedildiği gibi apsisle mezar bölümü arasında bir bağlantı bulunmaktadır.
Bu açıklığın apsis kısmını aydınlatmak
maksadıyla yapılmış olabileceği muhtemeldir.
Yapının kubbesine badem üçgenleriyle geçilmekte olup tamamen sembolik bir karaktere
sahiptir. Yapının içerisi oldukça karanlık olup
içerinin aydınlatılması muhtemelen kandillerle
sağlanmıştır. Yapının travertene oyularak yapılmasının sebebini daha çok ekonomi ve güvenlik
nedenleri oluşturmaktadır.
Süslemesi : Yapının içerisinde İsa’nın yaşamına dair otuz üç sahneden oluşan bir siklus
bulunmaktadır. Siklus doğu haç kolunun güney
duvarında ‘’müjde” sahnesiyle başlayıp kubbe-

(Ayşegül Canverdi’den)

de göğe çıkış sahnesi ile son bulmaktadır. Siklus içerisinde on bayram sahnesi yer almaktadır. Sahneler saat yönünde birbirinin pesi sıra
dizilmişlerdir. Siklusta İsa’nın yaşamının üç
dönemi bulunmaktadır. Bunlar çocukluğu, yetişkinliği ve çektikleri dönemleridir.
Malzeme ve teknik: Yapı serbest haç planh
kiliseler tipine girmektedir. Traverten içerisine
oyularak yapılmış bir kaya kilisesidir.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Güzelöz haç kilisesi İsa
siklusu ile dikkat çekmektedir. Siklusta tam otuz
üç sahne bulunmaktadır. Görmemedeki kapalı
yunan haçı plan tipindeki Kılıçlar kilisesi geniş
Isa siklusu ile Güzelöz haç kilisesi ile karsılaştırabilecek niteliktedir. Kılıçlar kilisesinde otuz
üç sahne bulunmaktadır. Güzelöz haç kilisesinden farklı olarak burada Yahya sahneleri ve
İsa’nın mucizelerini içeren sahneler kısıtlanmıştır. Buna karşılık çektikleri dönemine ait
Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
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sahne sayısı çoğaltılmıştır. Bu kilisede ayrıca
on bir bayram sahnesi islenmiştir. Bayram sahnelerinde bir artış görülmektedir. Saat yönünde
düzenlenen siklus doğu haç kolunun güney duvarından “müjde” sahnesiyle başlar doğu haç
kolunun kuzey duvarında “mabede takdim”
sahnesiyle son bulur. Bu durum Güzelöz haç
kilisesiyle tamamen olmasa da büyük ölçüde
benzerlik gösteren bir durumdur. Haç kilisesinde de siklus doğu haç kolunun güney duvarında
da “müjde” sahnesiyle başlamakta ve kubbede
‘’göğe çıkış” sahnesiyle sona ermekteydi. Ayrıca Göreme Kılıçlar kilisesinde İsa’nın çocukluğuna ait sahnelerin örtü ve kuzey-güney alınlıkta toplanması Güzelöz haç kilisesiyle olan başka
bir benzerliktir. Ayrıca Soğanlıdere Belli ve El
nazar kiliseleri de aynı dağılıma sahiptirler.
Kapadokya bölgesinde Yıldız Otüken’in
en geç onuncu yüzyıla tarihlediği Göreme Kılıçlar, Ihlara Yılanlı ve Damsa haç kilisesinde
“müjde” sahnesinin doğu haç kolunun güney
duvarında yer alması, Güzelöz haç kilisesinde
de ayni yerde bulunması bu sahne doğrultusunda yapıyı örnekleri verilen kiliselere dayanarak
en geç onuncu yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.

Güzelöz Haç Kilisesi, giriş.
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Kaynakça:
EPSTEiN, A.W.,” The Fresco Decoration of
the column ohur ches Goreme valley, Cappadocia”, Cahiers Archeologi Ques, 1980
JERPHANiON, G. de, Une novelle province de Tart Byzantin Les Eglises Rupestres
De Cappadoce, Paris 1942
KiNAL, Firuzan, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1962
LAFONTAINE, Dosagne, I’evelution De
Programme Decoratif Des Eglises. C II, Paris
1976
MUDERRiSOGLU, Ahmet, Yeşilhisar Tarihi, Kayseri 1981
RESTLE, M, Byzantine Wall Painting in
Asia Minor Reckling hausen, C. I-II-III
OTUKEN, S. Yildiz, “Kapadokya Bolgesindeki Kapah Yunan Hag’i Planli Kiliselerde Resim Programi”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi,
S.III, Ankara 1984
THIERRY, N, Nouelles Eglises Rupestres
De Cappadoce, Paris 1963
Sultan Topçu, Güzelöz Haç Kilisesi, Mimari Resim ve Tasvir Programı, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Tezi,
Kayseri 2003.

Güzelöz Haç Kilisesi, iç mekandan görünüş.

Güzelöz Haç Kilisesi, freskolar.
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Güzelöz Haç Kilisesi, freskolar.

1282

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ESERİN AD : GÜZELÖZ KÖYÜ
			 KİLİSESI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Güzelöz
(Mavurcan) bulunmaktadır.
Bugünkü durumu: Kısmen harap durumda olup, ahır olarak kullanılmaktadır.
Tarihi: 11-12,yüzyılda yapılmış olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı
doğrultuda inşa edilen kilise üç neftidir.
Kiliseye güney duvarının doğu tarafına açılmış bir kapıdan girilmektedir. Kilise güney ve
doğu tarafinda duvar örgü var iken kuzey ve
batı tarafları kayanın oyulmasıyla düzenlenmiştir. İç mekan bölümlenmesi yığma ayaklar
ve kayanın oyulmasıyla elde edilmiş taşıyıcılarca sağlanmıştır. Kare kesitli yığma ayakların
oldukça basit başlıkları bulunur. Üu başlıklara
atılan yuvarlak kemerlerle nef ayırımı sağlanmıştır. Orta nef diğerlerinden daha geniş olup
apsis mekanın önünde yüksek sekizgen kasnas
üzerine inşa edilmiş kubbe yer almaktadır. Kubbe kasnağına pandantifle geçilmiştir. Kasnak
cepheleri dıştan basit silmelerle vurgulanmış-

tır. Kubbe kasnağında çoğu tahrip olmuş aziz
tasvirleri dikkati çeker. Ayrıca kasnağa açılmış
dört pencereyle içerisi aydınlatılmaya çalışılmıştır. Güney duvarı ortasında da bir pencere
bulunmaktadır. Pandantiflerdeki figüratif bezemeler tahrip olmuştur. Yan ve orta nef beşik tonozla örtülmüştür. Doğu cephede üç nişli apsis
görülürken, batı cephede de kayaya oyulmuş
üçlü niş düzenlemesi dikkati çeker.
Süslemesi : Kilisenin bezemelerinden günümüze sadece kubbe kasnağına işlenmiş aziz
fresklerinden bir kaçı ulaşabilmiştir.
Malzeme ve teknik : Güney duvarı, kubbe
ve kasnakta düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Diğer duvarlar kayadan oyularak yapılmıştır.
Kitabesi : Yapının kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Yapının kubbesindeki aziz
betimlemeleri Kapadokya bölgesindeki kaya
kiliselerinden bazılarında görülen ve ll-12.yüzyıllara tarihlenen freskolarla benzerlik arz ettiğinden bu tarihlerde yapılmış olabileceği ileri
sürülebilir.

Güzelöz Köyü Kilisesi, genel görünüş.
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Güzelöz Köyü Kilisesi, giriş.

Güzelöz Köyü Kilisesi, iç mekandan görünüş.
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Güzelöz Köyü Kilisesi, kubbe.

Güzelöz Köyü Kilisesi, iç mekandan görünüş.
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YEŞİLHİSAR İLÇESİ, 		
ERDEMLİ KÖYÜNDEKİ KAYA
KİLİSELERİ
Erdemli, Niğde-Kayseri yolunun batısında,
Yeşilhisar’ın 3 km. kuzeyinde bulunmaktadır.
Ayrıca Kayseri’ye 65 km. uzaklıktadır. Erdemli
(Erdemesin) Vadisi Bizans döneminde önemli
bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Vadinin
bağlı bulunduğu Yeşilhisar ilçesi Bizans döneminde “Kyzistra” olarak anılmaktadır.
Erdemli Vadisi yaklaşık l km olup, sekiz
kaya kilisesi ( Kilise Cami, H.Eustathios Kilisesi, Çift Apsisli Gömü ﬁapeli, H.Nikolaos
Kilisesi, H.Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir Kilisesi, Tek Nefli Kilise) ile
bir saray yapısını içermektedir.
Duvar resimlerinde İncil, Tevrat konulu sahneler işlenmiştir. Yapılar mimari ile birlikte duvar resimlerinin, üslup, ikonografık özellikleri
ve resim programı özellikleri açısından genellikle 10-13. yüzyıllar içinde değerlendirilmektedir.
Vadide yayınlanmışların dişinda resimli ve
resimsiz yaklaşık oniki kilise daha olduğu tespit edilmiştir. Kiliselerdeki duvar resimlerinin
kaliteli üslup özellikleri dikkat çekicidir. Özellikle Anadolu’da bu derece kaliteli başkent
(İstanbul) üslubunun uygulanmasi şaşırtıcıdır.
Sadece üslubu ile değil resimlerin ikonografisi ve resim programı, ayrıca yapıların mimari
özellikleri de önemlidir.
Doğal şartlar sonucu kiliselerin duvar resimlerinde tahribatlar oluşmuştur. Bazı resimler is
tabakası ile kaplanmıştır. Ayrıca insan eli ile
yapılan tahribatlar da resimlerin yavaş yavaş
yok olmasini sağlamaktadır. Bilim, özellikle
Sanat Tarihi açısından oldukça önem taşıyan bu
resimlerin acilen onarılması gerekmektedir.

Kaynakça:
M.Restle, Byzantine Wall Painting in Asia
Minör III, Recklinghausen 1969,
S.Y.Ötüken “Zweischiftige Kirchen in Kappadokien und in den angrenzenden Gebieten”,
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 32-34 ( 1982), 546.
Karakaya, N. “ 2002 Yılı, Kayseri Yeşilhisar îlçesi Erdemli Köyü’ndeki Kaya Kiliseleri Duvar Resimleri” 25. Uluslararası Kazı,
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 21.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2,17-28,
Ankara 2003.
Karakaya, N. “ 2003 Yılı, Kayseri Yeşilhisar îlçesi. Erdemli Köyü’ndeki Kaya Kiliseleri Duvar Resimleri” 26. Uluslararası Kazı,
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 119128, Konya 2004.
Karakaya, N. “ 2004 Yılı, Kayseri’nin Yeşilhisar îlçesi Erdemli Vadisi’ndeki Kaya Kiliseleri” 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu, 23. Araştırma
Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 113-124, Antalya
2005.
Karakaya, N. “ 2005 Yılı, Kayseri’nin Yeşilhisar îlçesi. Erdemli Vadisi’ndeki Kaya Yerleşimi Yüzey Araştirmasi” 28. Uluslararası Kazı,
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 501510, Çanakkale 2006.

(Nilay Karakaya’dan)
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR 		
		 ULU CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Ulu
Cami mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : İlk inşası H.747/M.1347, yeniden
inşası 1322/M.1904 yılında olmuştur.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey güney
doğruItuda dikdörtgen bir plana sahip olan caminin kuzeyindc üç bölümlü son cemaat yeri
bulunmakladır. Cami harimi, ikişerden dört sıra
halinde toplam sekiz taş sütuna ve duvarlardan
çıkıntı yapan ayaklara atılan kemerlerle mihraba paralel beş sahınlıdır.Mihrap duvarı tavana
kadar, diğer duvarlar ise yaklaşık l m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmıştır. Caminin mihrap ve minberi yenilenmiş olup orijinal
değildir. Caminin kuzey cephesinde kadınlar
mahfili bulunmaktadır. Caminin üst örtüsü düz
toprak dam iken, yakın tarihlerde betonarme
olarak yenilenmiştir. Caminin aydınlatılması
doğu ve batı duvarma açılmış yuvarlak kemerli mazgal tipli beşerden toplam on pencereyle
sağlanmıştır. Ayrıca kuzey duvarda da son cemaat yerine açılan iki pencere mevcuttur.
Süslemesi : Kayda değer süsleme unsurları
görülmemektedir.
Malzeme ve teknik : Yapının bütününde
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Caminin Eretnalılar zamanında
inşa edildiğini gösteren kitabesi “Bu mübarek
mescit H.747/M.1347 yılında yüce sultan, bilgili, adaletli, Arap ve Acem’in meliki- Allah
varlığını daim kılsın- Sultan Eredna tarafindan
yaptırılmıştır. Mükremin Molla’nın işidir” ibarelerini içermektedir. Bu kitabe yapının ilk inşa
kitabesidir. Beş beyit halinde düzenlenen yeniden inşa kitabesinin Türkçesi ise şöyledir:
—Bu secde edilen yer yıkık ve bakımsız
iken zengin ile fakir gayret ettiler,
—Allah’a şükür ki onarıldı. Gel farzı yerine
getirelim.
—Karahisar ahalisi bu duruma sevindiler.
—Hak yolunda fedakarlık eden Cennet’e
gitmez mi?
—Ey devlet imkanlarını ve kendi mallarını
1294
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bol bol verenler ile
—Hem de bu binayı önceden yapanları da
ayrı tutma.
—Biliriz bol merhametin ve koruyuculuğun
herkesi kuşatır.
—Müezzin seslendikçe bizi iyiliklere ve ihsanlarına erdir.
—Ya Rab bu kulun Rıza sabah ve akşam çalıştı.
—Bir tarih düşünce Allah’ın evinin nuru,
ışığı üstüne oldu (H.1322/M.1903-4).
Tarihlendirme : Yukarıdaki kitabelerden
caminin ilk inşasının Eretnalılar zamanında
1347 yılında yapıldığı, harap ve bakımsız halde
olduğundan 1903 yılında da yenilenmiş olduğu
öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Fazilet Koçyiğit, Yeşilhisar’daki Türk
Devri Yapıları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.9-13.

Yenihisar Ulu Cami, genel görünüş.

Yenihisar Ulu Cami, genel görünüş.
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Yenihisar Ulu Cami, giriş kapısı.

Yenihisar Ulu Cami, kitabe.
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Yenihisar Ulu Cami, kitabe.

Yenihisar Ulu Cami, iç mekandan görünüş.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR 		
		 HAMZA PAŞA 		
		 CAMÎSÎ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Beyler
Yukarı Mahallesindedir.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi :1756 yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen planlı bir camidir.
Caminin kuzey cephesinde son cemaat yeri
gibi düzenlenen medhal bölümü yer almaktadır.
Medhal bölümünün güneyinde cami hariminin
kuzey duvarına eklenmiş birbirinden ayrı iki
dikdörtgen mekan bulunmaktadır. Doğuda bulunan mekandan minareye geçilmekledir. Bu
mekanda ayrıca bir mihrabiye bulunmaktadır.
Bu mekanlar kuzey cephelerine açılmış birer
pencere ile aydınlanırlar. Bu iki mekanın sonradan ayırılmış mekanlar olduğu ve aslında caminin son cemaat yeri oldukları sonucuna varılabilir. Camiye sonradan eklenen ve günümüzde
son cemaat yeri olarak kullanılan bölüm doğubatı doğrultuda dikdörtgen bir mekan olup girişi doğu ve batı cepheye açılan kapılardan sağlanmaktadır. Doğu cephedeki üçgen alınlıklı
kapı üzerinde yer alan kitabe üç satır olup, “Bu
hayr-ı cemilin hamdüdür destile bu/ Bani küşada hazreti padişah/ Meyninde müstahdem olan
Hamza Paşa 1282” ibareleri okunmaktadır. Harime giriş sağlayan basık kemerli kapı üzerinde
bulunan kitabede de “Tabe-i saray sultan Mustafa Han/ Vakf-i Hakka eyleyen silahdar/ Hamza Paşa sene 1170” ibareleri yazılıdır. Caminin
minaresi 1956 yılında inşa edilmiştir.
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planda
inşa edilen cami harim mekanının ortasında yer
alan iki büyük ayak ve duvardan çıkıntı yapan
yarım daire kesitli ayaklara atılmış kemerlerle
mihraba dik üç sahınlı olarak düzenlenmiştir.
Caminin güney cephesinde ikisi yukarıda biri
aşağıda olmak üzere üç pencere açıklığı bulunur. Doğu cephede ise alt ve üstte üçerden
toplam altı pencere yer alır. Batı cephe sağır
bırakılmıştır. Kuzey cephede de tek pencere
bulunmaktadır.
Caminin üst örtüsü orijinalinde kemerler ve
duvarlar üzerine atılmış ahşap kirişlerin taşıdı1298
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ğı düz toprak dam iken günümüzde betonarme
düz tavan olarak yenilenmiştir. Cami içindeki
mihrap ve minber mermerden yapılmış olap
orijinal değildirler.
Süslemesi : Yapıda herhangi bir süsleme
öğesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzeme ile yapılmıştır.
Kitabesi : Harime giriş kapışı üzerindeki
kitabeden yapının H. 1170/M.1756-57 yılında
Hamza Paşa tarafindan inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Son cemaat yerine giriş kapışı üzerindeki kitabeden de 1875 yılında onarım geçirdiği öğrenilmektedir.
Tarihlendirme : Kitabelerinden caminin
1756-57 yılında inşa edildiği, 1875 yılında da
onarıldığı öğrenilmektedir.
Kaynakça:
Fazilet Koçyiğit, Yeşilhisar’daki Türk
Devri Yapıları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.16-19.

Hamza Paşa Cami, genel görünüş.

Hamza Paşa Cami, giriş kapısı ve kitabe.
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Hamza Paşa Cami, iç mekan.

Hamza Paşa Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR 		
		 İDÎRİS CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, İdris
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H. 118 l/M. 1767
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plana sahip olan caminin kuzey cephesinde üç bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin
yuvarlak kemerleri iki bağımsız- ayağa ve duvarlara oturmaktadır. Son cemaat yerine giriş
batı cephesine açılan kapıdan sağlanmaktadır.
Caminin tek şerefeli minaresinin girişi harim
içinden sağlanmaktadır.
Düzgün olmayan dikdörtgen plana sahip cami,
mihraba paralel dört sahından oluşmaktadır. Sahın
ayırımı ikişer ayağa ve duvarlara gömülü ayaklara
atılmış yuvarlak kemerlerle sağlanmıştır.Caminin
mihrap ve minberi orijinal olmayıp son yıllarda
mermer malzemeyle yeniden yapılmışlardır. Duvarlar belli yüksekliğe kadar mermer levhalarla
kaplanmıştır. Caminin üst örtüşü kemerlere ve
duvarlara atılan ahşap kirişler üzerine düz toprak
dam iken geçirdiği onarımlar esnasinda betonarme olarak yenilenmiştir. Cami, güney cepheye
açılan beş, doğu cephede altı, batı cephede üç
pencere ile aydınlatılmıştır.
Orijinalinde cami, bugünkü minarenin bulunduğu noktadan mihraba doğru küçük bir
mescit iken sonradan genişletilmiştir. Dolayısıyla ilk halinde mihraba paralel iki sahınlı küçük bir mescit olmalıdır.
Süslemesi : Yapıda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Yapının genelinde
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Harime giriş kapısının batısındaki kapı üzerinde yer alan kitabeye göre eser H.
118 l/M. 1767 yilinda yenilenmiştir. Kitabenin
okunuşu şöyledir:
——Bareke Allahü zehni camii cenneti unvan
——Beyti mamur hudayı kabe-i merfü’ali
—Eskadim mcscid-i İdris imiş bu mabet
—Secdeye varmış idi sakafi.... veli

(Fazilet Koçyiğit’ten)

—Cami hayr-ı vehime Seyyid Ali Ağa kim
—Nesli baniden olup hayrı halef kıldı celi
—Ceddinin mescidini itti müceddeden
cami
—Oldu ilahiyyeye makrun beli
—Hayr i le yad idelim sahibi hayrat-ı yaran
—Bu eserden arzı rahmet hakkını huşla
—Geldi batami\c nc’?at dedi hatıf-ı tarih
—Oldu makbul-u 1-ıuda cami-i Aliyeyi Ali
1181.
Tarihlendirme : Kitabeden caminin yerinde daha önceden İdris Ağa tarafindan yaptırılmış bir cami bulunduğu ve 1767 yilinda bu caminin İdris Ağa neslinden gelen Seyid Ali Ağa
tarafindan yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynakça:
Fazilet Koçyiğit, Yeşilhisar’daki Türk
Devri Yapıları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.13-16.
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İdris Cami, genel görünüş.

İdris Cami, kitabe.
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İdris Cami, kitabe.

İdris Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR/		
		 KEŞLİK KÖYÜ 		
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Keşlik
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam ve
ibadete açık durumdadır.
Tarihi : H.1307/M.1889 yılında inşa edilmiş, 1907 yılında da onarılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Cami, kuzeyden güneye doğru eğimlenen bir araziye inşa
edildiğinden bodrum kat üzerine yapılmıştır.
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plâna
sahip olan caminin avlusundan son cemaat yerine geçilir. Avludan son cemaat yerine üçgen
alınlıklı bir kapıdan girilmektedir. Son cemaat
yerinin kuzey cephesi iki kemerli olarak düzenlenmiştir. Kemerler yanlarda duvarlara ve
ortada bir sütuna oturmaktadır. Kemerlerden
batı taraftaki doğu taraftakinden daha geniş yapılmıştır. Son cemaat yerinin batı cephesi sağır olup, doğu cephesine bir pencere açılmıştır.
Cami kuzey duvarının batısındaki duvarın ortasına bir mihrabiye açılmıştır. Son cemaat yerinin üst örtüsü ahşap kirişler üzerine düz tavandır. Kuzeybatı köşedeki merdivenden içerdeki
kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.
Camiye kuzey cephenin ortasına yerleştirilen ve duvar yüzeyinden çökertilen kapıdan
girilmektedir. Kapı iki sıra yüzeysel silmeyle
kuşatılmıştır. Yuvarlak kapı kemerinin yüzeyinde yedi yuvarlak rozet kabartması dikkati
çeker. Kapı kemeri üzerinde caminin müceddeden inşa ve ihya edildiğini bildiren beş satırlık
kitabe yer almaktadır. Cami harimi, her sırada
ikişerden iki sıra halinde dört sütuna ve duvarlara atılmış sivri kemerlerle mihraba paralel üç sahınlı olarak düzenlenmiştir. Sütunların
kaide ve başlıkları oldukça sadedir. Başlıkların
köşeleri pahlanmıştır. Caminin tavanı kemerlere doğu-batı doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle
örtülü iken sonradan kontraplakla alttan kaplanıp boyanmıştır. Harim doğu ve güney duvara
açılan ikişer, batı duvara açılan bir pencereyle
aydınlatılmaktadır. Güney duvar ortasına ya1304
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rım daire niş şeklinde düzenlenen mihrap, iki
yandan birer küçük sütunceyle sınırlandırılmış
olup kavsarasının üst kısmı istiridye kabuğu biçimindedir. Mihrap duvardan çıkıntı yapmaktadır. Minber ahşaptan çakma tekniğiyle yapılmış
olup, kürsü altında, korkuluklarda ve üçgen aynalıklarda kafes oyma tekniğinde yapılmış S ve
C kıvrımlı şeritlerle süslenmiştir.
Süslemesi : Süsleme bakımından sade bir
eser olan Keşlik Camisinin kapısı üzerindeki
kabartma rozetler tek süsleme öğeleri olarak
dikkati çeker.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Harime giriş kapısı üzerindeki
kitabe beş satır olarak düzenlenmiştir. Kitabenin metni şöyledir. “Bismillahirrahmanirrahim.
İnne salata kanet ala el-müminine Kitabe’nmevkutaniş bu cami şerif bi lütfihi tanla ianeri ahali ile binüçyüz yirmi beş sene-i hicriye
kameriyesi muharremil haram-i evailinde müceddeden inşa ve ihyaya muvaffak olunmuştur.

Sene 1322- sene 1325”. Ayrıca doğu cephede
bir kartuş içinde yer alan kitabede “el-Hac Yusuf Ağa sene 1307 Zilhicce” yazılıdır.
Tarihlendirme : Yukarıdaki kitabelerden
caminin H.1307/M.1889 yılında Hacı Yusuf
Ağa tarafından inşa ettirildiği, 1325 yılında da
ahali tarafından yenilenerek onarıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça:
Fazilet Koçyiğit, Yeşilhisar’daki Türk
Devri Yapıları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.23-26.

Keşlik Cami, genel görünüş.

Keşlik Cami, son cemaat yeri.
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Keşlik Cami, kitabe.

Keşlik Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR 		
		 HASANEFENDİ
		 CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi. Güney
Mahallesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete
açıktır.
Tarihi : H. 131 l/M. 1894 yılında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir plana sahip olan caminin kuzeyinde bir avlusu bulunmakladır. Avluya batı cepheye açılmış kapıdan girilmektedir.
Avludan son cemaat yerine geçilmektedir.
Son cemaat yeri iki bağımsız ayağa ve duvarlara atılan sivri kemerli üç bölümlü olarak yapılmıştır. Son cemaat yerinin doğu ve batı cepheleri duvarla kapatılmış olup batı cephesindeki
merdivenden kadınlar mahfiline çıkılmakladır. Cami harimi her sırada ikişer adet olmak
üzere toplam dört şerbet ayak ve doğu ve batı
duvardan çıkıntı yapmış ayaklarını alılmış kemerlerle mihraba paralel üç sahınlı olarak düzenlenmiştir. Üst örtü düz betonarme dam olup
kiremitli kırma çatıyla kapatılmıştır. Caminin
güney, doğu, batı duvarlarına üçer, kuzey duvarına ise iki pencere açılmıştır. Caminin mihrabı
mermer malzemeyle yenilenmiştir. Ahşaptan
yapılan minberin süpürgelik, aynalık ve korkulukları kafes oyma tekniğinde yapılmış panolardan oluşmaktadır. Minber aynalığındaki
panolardan birinde 1311 tarihi okunmaktadır.
Caminin tek şerefeli minaresi avlusunun batı
köşesinde bulunmaktadır.
Süslemesi : Camide süsleme olarak, ahşap
minberin korkuluk, aynalık ve süpürgeliklerindeki kafes oyma tekniğinde yapılan panoları
değerlendirilebilir.

(Fazilet Koçyiğit’ten)

Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taşla
inşa edilmiştir.
Kitabesi : Avlu giriş kapışı ve minberdeki panolardan birinde H. 1311 tarihi okunmaktadır.
Tarihlendirme : Yukarıda bahsettiğimiz
kitabeden hareketle caminin 1894 yilinda inşa
edilmiş olduğu kabul edilebilir.
Kaynakça:
Fazilet Koçyiğit, Yeşilhisar’daki Türk
Devri Yapıları, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri
2003, s.21-23.
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Hasan Efendi Cami, genel görünüş.

Hasan Efendi Cami, son cemaat yeri.
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Hasan Efendi Cami, mihrap ve minber.

Hasan Efendi Cami, iç mekan.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR/		
		 GÜZELÖZ KÖYÜ
			CAMİSİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Güzelöz
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam fakat ibadete kapalıdır.
Tarihi : Yapının kitabesi yoktur, 20.yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Cami iki farklı mekan şeklinde düzenlenmiştir. Caminin
batı tarafında bulunan son cemaat yerine batı
duvarının kuzey köşesine yapılmış kapıdan girilmektedir. Bu kapı duvar yüzeyinden çökertilmiş ve bir silmeyle cepheden belirgin şekilde
vurgulanmıştır. Son cemaat yerinin batı duvarı
iki pencereyle boşaltılmıştır. Güney duvarda
bulunan mihrabın üzerinde de bir pencere açıklığı görülmektedir. Son cemaat mahalinin üzeri
duvarlara doğu-batı doğrultuda atılmış üç sivri

Güzelöz Köyü Cami, genel görünüş.
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kemerle desteklenmiş düz damla örtülmüştür.
Bu mekanın doğu duvarına açılmış yuvarlak
kemerli iki açıklıktan harime geçilmektedir.
Harimin doğu duvarı sağırdır. Güney duvarda
yarım daire niş şeklinde bir mihrap yer almaktadır. Bu duvarda iki pencere açıklığı görülmektedir. Dikdörtgen boyutlu pencereler aşağı
doğru şevlidir. Harimin kuzeyinde ahşaptan bir
kadınlar mahfili vardır. Harim mekanının üzeri
üç sivri kemerle desteklenmiş sivri tonozla örtülmüştür. Caminin kuzeybatı köşesinde köşk
minaresi bulunmaktadır.
Süslemesi : Süsleme bakımından sade bir
eser olup, cümle kapısının kemerindeki rozet
biçimindeki kabara dışında süslemesi yoktur.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle yapılmıştır.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Muhtemelen 20.yüzyılın
başında inşa edilmiştir.

Güzelöz Köyü Cami, iç mekakn.

Güzelöz Köyü Cami, minareye çıkış merdiveni.

Güzelöz Köyü Cami, iç mekakn.
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ESER ADI : YEŞİLHİSAR/		
		 BAŞKÖY MEKTEBİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi Başköy’de
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu :
Büyük oranda sağlam olmakla birlikte herhangi bir amaç için
kullanılmamaktadır.
Tarihi : 1913 yılında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Bodrum kat
üzerine tek kat olarak inşa edilen okula doğu
cephesine açılan ve önü iki taş sütuna atılmış
ikiz kemerli bir revaktan geçilerek girilmektedir.
Okulun bodrum katına batı cephesine açılan
kapıdan girilmektedir. Kapı üzerine açılmış bir
pencere dikkati çeker. Pencerenin de üzerinde
sekiz konsola oturtulmuş üst kat balkonu görülmektedir. Bodrum kat, doğu-batı doğrultuda
düzenlenen bir holün güney ve kuzeyine yerleştirilmiş sınıflardan oluşur. Hol mekanının üzeri
güney-kuzey doğrultuda duvarlara atılmış sivri
kemerlerin desteklediği sivri tonozla örtülmüştür. Ancak holün doğu cephesinde güney- kuzey doğrultuda düzenlenmiş beşik tonoz örtü
yer almaktadır. Holün güney duvarına açılan
yuvarlak kemerli kapıdan girilen dikdörtgen
planlı sınıfın batı duvarı üç pencereyle boşaltılmıştır.
Sınıfın üst örtüşü güney-kuzey doğrultuda
duvarlara atılmış üç sivri kemerin desteklediği
sivri tonozla örtülmüştür. Sınıfın doğu duvarına iki küçük niş açılmıştır. Güneydeki nişin
arka duvarı yıkılmış olduğundan arkada girişi
olmayan dikdörtgen bir mekanın varlığı görülebilmektedir.
Holün kuzeybatısındaki sınıfın üst örtüsünde
güney-kuzey doğrultuda atılmış üç sivri kemerlerin desteklediği sivri tonoz görülür. Doğu duvarında iki niş yer alır. Batı duvarı üç pencereyle boşaltımıştır. Kuzeydoğudaki sınıfın üzeri de
doğu-batı doğrultuda atılmış üç sivri kemerin
taşıdığı sivri tonozla örtülmüştür. Sınıfın kuzey
duvarında ortadaki ocağın iki yaninda birer niş
gözlenir. Ocağın tam üzerinc gelecek şekilde
düzenlenmiş bir pencere dikkati çeker. Güney
duvarda da bir niş yer almaktadır. Bodrum katın güney duvarı tamamen sağır bırakılmıştır.
Bodrum katla zemin kat ayırımı doğu ve
1312
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(Yıldıray Özbek’ten)

güney cephelerde düz yüzeyli silmeyle, kuzey
ve batı cephelerde mukarnas benzeri küçük nişçiklerle sağlanmıştır.
Mektebin zemin katına doğu cephenin ortasına yerleştirilen ve önünde ikiz kemerli bir
revağı olan yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir. Duvar yüzeyinden profillendirilen kapı
silme ve bordürlerle çerçeve içine alınmıştır.
Kapı üzerinde bulunan ve orijinal kitabenin
bulunduğu yerde latin harfleriyle düzenlenmiş
1913 tarihli bir kitabe yer almaktadır. Zemin
kat ortadaki holün güney ve kuzeyine yerleştirilmiş ikişer sınıftan oluşmaktadır. Holün batı
cephesi ortada bir kapı iki yanında birer pencereyle balkona açılmaktadır. Bombeli sekiz
konsol üzerine yerleştirilen balkonun konsol
yüzeyleri ve aralarda kalan bölümlerin alçak
kabartma tarzında işlenmiş rozet ve kabaralarla
süslenmiş olduğu görülmektedir. Güneydoğudaki sınıfın doğu duvarına üç, güney duvarına

bir pencere açılmıştır. Güneybatıdaki sınıf biraz daha büyük olarak planlanmış olup güney
duvarında iki, batı duvarında üç pencere açıklığı bulunmaktadır.
Kuzeydoğudaki sınıfın doğu cephesinde üç,
kuzey cephesinde de iki pencere açıklığı dikkati çeker. Kuzeybatıdaki sınıfın batı ve kuzey
duvarında üçer pencere açıklığı görülmektedir.
Tüm sınıfların ve holün üst örtüsü düz ahşap
tavandır.
Süslemesi : Yapının taçkapısında, balkonunda ve kat silmelerinde mukarnas benzeri küçük
nişçiklerin yanı sıra altı ve sekiz yapraklı rozet
kabartmaları görülmektedir.

Malzeme ve teknik : Duvarlarda düzgün
kesme taş, üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Okulun orijinal kitabesi yoktur.
Ancak kapı üzerinde günümüz rakamlarıyla
1913 tarihli bir kitabe sonradan buraya yerleştirilmiştir.
Tarihlendirme : Okul, Kayseri çevresinde
başka örneklerini gördüğümüz şekilde 20.yüzyıl başlarında inşa edilmiş okulların planlarına
benzemektedir. Ancak bezeme olarak daha çok
Nevşehir çevresinin etkilerini yansıtmaktadır.
Okulun H.1331/M.1913 yılında inşa edilmiş
olduğu kabul edilebilir.

Başköy Mektebi, genel görünüş.
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Başköy Mektebi, giriş cephesi.

Başköy Mektebi, giriş kapısı.
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Başköy Mektebi, giriş kapısı.

Başköy Mektebi, bodrum kat iç mekan.

Başköy Mektebi, iç mekan.

Başköy Mektebi, balkon süslemesi.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR 		
		 HAMAMI
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi. Çarşı Mahallesi, istasyon Caddesinde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Harabe halinde olup,
kullanılmamakladır.
Tarihi : 17.yüzyılın sonları veya 18.yüzyılın başlarında yapılmış olmalıdır.
Plan ve mimari özellikleri : Yapı, tek hamam olarak kıızey-güney doğrultuda inşa edilmiştir. Hamam güneyden başlıyarak soyunmalık, sıcaklık, sıcaklığın batı ve kuzey tarafındaki
halvetler, su deposu ve külhandan oluşur.
Hamamın soyunmalık kısmı 1949 yılında
belediye tarafindan yıkılmıştır. Bu tarihten sonra orijinal soğukluk bölümü soyunmalık olarak
kullanılmıştır. Hamamın soyunmalık (soğukluk) bölümüne batı cephenin güney tarafına
yerleştirilmiş düz lentolu kapıdan geçilmektedir. Bu bölüm L şeklinde bir plan düzenlemesine sahiptir. Soyunmalık mekanı. ölçüleri
birbirinden farklı fakat pandantifle geçilen iki
kubbeli mekandan oluşmaktadır. Kubbelerden
batıdaki yıkılmıştır. Doğu taraftaki kubbenin
üzerinde 17 adet dairesel biçimli ışık gözü yer
almaktadır. Doğudaki bölüm kapatılarak ticarethane olarak kullanılmaktadır. Mekanların
üst örtüleri zemine yıkılmış olduğundan orijinal sekileri bugün görmek mümkün değildir.
Soyunmalığın kuzeybatı köşesindeki kubbeli
bölümün üst örtüsii yıkılmıştır. Ancak kubbeye
pandantifle geçildiği anlaşılmaktadır. Soyunmalığın kuzey duvarı ortasındaki düz lentolu
kapıdan sıcaklığa geçilmektedir. 6.80mx6.80m.
ölçülerinde kare bir mekan olan sıcaklığın üzeri
trompla geçilmiş bir kubbeyle örtülmüştür. Ancak kubbe 1993 yılında yıkılmıştır. Kaynaklarda sıcaklık kubbesinde 27 adet ışık gözü bulunduğu belirtilmektedir. Kubbe altında göbek taşı
yeralmaktadır. Sıcaklığın kuzey duvarının batısına kaydırılmış 0.50 m. genişliğindeki pencere ile su deposuna bakılabilmektedir. Sıcaklığın
batı cephesinin kuzey ucuna açılan kapıdan iki
halvete geçilmektedir. Batıdaki halvete doğrudan, kuzeybatıdaki halvete ise ikinci bir ka1316
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(Mustafa Denktaş’tan)

pıdan girilmektedir. Kubbelere pandantiflerle
geçilmiştir. Üçüncü halvet kuzey cephenin doğusuna kaydırılmış olup. kubbelidir. Hamamın
kuzeybatı köşedeki su deposunun üst örtüşü
yıkılmıştır. Kuzey cephenin ortasinda bulunan
külhanın üst örtüsüde yıkılmıştır.
Süslemesi : Hamamda kayda değer süsleme
yoktur.
Malzeme ve teknik : Hamamın beden duvarlarında ve üst örtüsünde düzgün kesme taş
kullanılmıştır.
Kitabesi : Eserin kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Kayseri ve çevresindeki
benzer örneklerle karşılaştırılarak 17. yüzyılın
sonunda veya 18.yüzyılın başlarında inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su

Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.204-207.

Yeşilhisar Hamamı, genel görünüş.

Yeşilhisar Hamamı, sıcaklık mekanı.
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Yeşilhisar Hamamı, üst örtü.

Yeşilhisar Hamamı, sıcaklık kubbesinin yıkılmadan önceki hali.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR 		
		 KEŞLİK KÖYÜ		
		 ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Keşlik
Köyünde bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Sağlam ve kullanılmaktadır.
Tarihi : 18.yüzyılın ortalarında inşa edilmiş
olabilir.
Plan ve mimari özellikleri : Yan yana
iki kemerli olarak inşa edilen çeşme 3.90
m.yükseklik, 8.00 m. genişlik ve 1.17 m. derinliktedir. Arka tarafında 1.50 x 4.20 x 5.90 m. ölçülerinde su deposu bulunmaktadır. Çeşmenin
kemerleri yanlarda yığma taş duvarlara ortada
ise duvara gömülü sütun üzerine oturmaktadır.
Sütunun başlığı iki sıra silmeyle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin her iki nişi sivri kemerle
örtülmüştür. Nişlerin içinde ayna taşları yoktur.
Çeşmenin yalakları sonradan eklenmiştir. Çeşme saçağı dişli bir silmeye süslenmiştir.
Süslemesi : Süsleme olarak saçaktaki dişli
silme kuşağından söz edilebilir.
Malzeme ve teknik : Çeşmenin ön cephesinde kesme taş, yan ve arka cephelerde kaba
yonu moloz taş kullanılmıştır.

(Mustafa Denktaş’tan)

Kitabesi : Saçak altındaki kitabe okunamamıştır.
Tarihlendirme : Çeşmenin köyde bulunan
ve 1819 tarihli diğer çeşmeden daha önce yapıldığı ve benzer örneklerden hareketle 18.yüzyılın
ortalarında inşa edilmiş olduğu söylenebilir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri
2000, s.90-91.

Keşlik köyü Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : KEŞLiK KÖYÜ 		
		 YUKARI 			
		 MAHALLE 		
			ÇEŞMESİ
İnceleme Tarihi : Mart 2007
Yeri : Çeşme, Kayseri’nin Yeşilhisar
îlçesi’ne 5 km. mesafedeki Keşlik Köyünde
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde kullanılmaktadır.
Tarihi : Çeşme kitabesine göre H. 1235/1819
yılında inşa edilmiştir.
Plan ve mimari özellikleri : Tek kemerli
çeşme batı yönde bulunan su mahzeninin ön
yüzüne inşa edilmiştir. Çeşmenin yüksekliği
3.63 m. Genişliği 4.05 m. ve derinliği de 2.00
m. dir. 1.09 m. Derinliğindeki çeşme nişinin
üzerini örten sivri kemer yanlardaki yığma
ayaklar üzerine oturmaktadır. Çeşme nişi duvarının üzerindeki sıradan bir tasa, bir adet musluk
bağlanmıştır. Çeşmenin 0.50 m. Genişliğindeki
beton yalağı da niş boyunca uzanmaktadır.
Süslemesi : Çeşmenin üst kısmı kırma çatı
formunda düzenlenmiş olup, 0.30 m. aşağısından başlayan ve tüm cephe boyunca uzanan iki
kademeli profilli silme kuşağı eserdeki tek dekoratif unsurdur.
Malzeme ve teknik : Eserde malzeme olarak kesme taş, kaba yönü taş malzeme kullanılmıştır.
Kitabesi : Çeşme nişi içerisinde bulunan iki
satırlık kitabenin tamamı okunamamıştır.
Tarihlendirme : Çeşme nişi içerisinde bulunan iki satırlık kitabenin tamamı okunama-
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(Mustafa Denktaş’tan)

mıştır. Okunan kısımları şöyledir. Bahçeleri ne
bekler müceddet eylesinler Sene 1235.
M. 1819 yılında inşa edilen çeşme daha sonraki tarihlerde onarılmıştır. Son onarımlar esnasında çeşme nişinin alt kısmının tamamı betonla sıvanmıştır. Çeşmedeki derzlerin üzerleri
betonla çirkin bir şekilde kapatılmıştır. Çeşme
nişi içerisindeki beton yalak da 1983 yılında
yapıya ilave edilmiştir.
Kaynakça:
Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Kayseri. 2000. s.111-112.

Keşlik Köyü Yukarı Mahalle Çeşmesi, genel görünüş.

Keşlik Köyü Yukarı Mahalle Çeşmesi, genel görünüş.
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ESERİN ADI : YEŞİLHİSAR/		
		 BAŞKÖY 			
		 KİLİSESİ
İnceleme Tarihi : Nisan 2007
Yeri : Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi Başköy’de
bulunmaktadır.
Bugünkü durumu : Günümüzde sağlam
durumda olan eser halen cami olarak kullanılmaktadır.
Tarihi : 19.yüzyılın sonlarında yapılmıştır.
Plan ve mimari özellikleri : Bir Rum kilisesi olarak inşa edilen yapı, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Kiliseye
batı duvarının ortasına açılan ve yüzeyden çökertilmiş durumdaki kaval silmeli bir kapıdan
girilmektedir. Her sırada beşer tane olmak üzere toplam 10 adet sütunla üç nefe ayrılmıştır.
Orta nef diğerlerinden daha geniş ve daha yüksektir. Bu sütunlardan apsis önündekiler sonradan duvar örüldüğü için görülmemektedir. Aynı
şekilde narteks duvarı içinde kalmış iki sütun

Başköy Kilisesi, genel görünüş.
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bağımsız olarak görülememektedir. Kilise üç
apsisli olarak düzenlenmiştir. Batı cephede üç
bölümlü narteks yer almaktadır. Narteks üst
katına yapı içinden çıkılabilmektedir. Batı cephede üç pencere açıklığı görülmektedir. Güney
ve kuzey cephelerde de üçer pencere açıklığıyla yapı aydınlatılmaya çalışılmış, ayrıca kuzey
cepheye bir kapı daha açılmıştır. Tüm neflerin
üzeri beşik tonozla örtülüdür. Avlu giriş kapısının güneyinde on basamakla çıkılan köşk tarzı
çan kulesi yer almaktadır.
Süslemesi : Şu anda yapıda herhangi bir
süsleme öğesi yoktur. Muhtemelen var olan
freskolar yapı camiye dönüştürülürken sıvanarak kapatılmış veya kazınarak yok edilmiştir.
Malzeme ve teknik : Düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir.
Kitabesi : Kitabesi yoktur.
Tarihlendirme : Azınlıkların kilise inşaatlarına 19.yüzyılda izin verildiği bilindiğinden
bu kilisenin 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa
edilmiş olduğu söylenebilir.

Başköy Kilisesi, çan kulesi ve narteksi.

Başköy Kilisesi iç mekan.
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Başköy Kilisesi iç mekan.

1324

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

KAYSERİ İLE İLGİLİ TOPLU
KAYNAKÇA
Anadolu Selçuklu Dönemi Genel Yayınlarında Kayseri1
AKOK, Mahmut; “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Geleceğin Türk Sanatına Kaynak Olan
Varlıklar”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1971, s.
203-218.
AKOZAN, Feridun; “Türk Külliyeleri”, Vakıflar Dergisi, S.8, 1966, s.303-308
AKURGAL, Ekrem; “İslam Sanatında
Türkler’in Rolü”, Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi,
S.2/4, 1944, s.527-533
AKURGAL, Ekrem; Art and Archaelogy in
Turkey, London, 1980.
AKYILDIZ, Erhan; Taş Çağından Osmanlı’ya
Anadolu, Ankara, 1984.
ALTUN Ara; Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.
ALTUN, Ara; İslam Sanatı II ve Anadolu Türk
Mimarlığı I, İstanbul, 1982-83.
ALTUN, Ara; “Orta Asya Türk Sanatı İle
Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler Mimarisi”,
Mimarbaşı Kocasinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri,
C.I, İstanbul, 1988, s.33-44.
ALTUN, Ara; “Türkiye Selçukluları Mimarlığı”, Türkler, (Editörler: H.C. Güzel-K.Çiçek-S.Koca),
C.VII, Ankara, 2002, s.818-825.
ANONİM; Selçukluklar Devri Tarihi ve Mimari Anıtları Haritası, İstanbul, 1971.
ANONİM; Malazgirt Zaferinin 900. Yıldönümünde Selçuklu Sanatından Örnekler, YKB.
Kültür ve Sanat Hizmetleri, 2. Sergi, İstanbul,
1971.
ARIK, M. Oluş; Anadolu Türk Mimarisi, (Basılmamış Ders Notları), Ankara, 1976-78.
ARIK, M. Oluş; Turkish Art And Architecture, Ankara, 1985.
ARIK, M.Oluş; Turkish Art and Architecture
Seljuk Interregnum and Empire Periods, Ankara, 1985.
ARIK, Remzi, Oğuz; “Türk Sanatı ve Arkeolojisi”, Millet, S.1,1942, s.7-10.
ARIK, Remzi, Oğuz; “Selçuk Mimarisinden
Anadolu Beylikleri Mimarisine Doğru”, Şadırvan, C.1/4, S. 22 (Nisan) 1949, s.3.
ARSEVEN, Celal Esad; Türk Sanatı, İstanbul,
1928.

ARSEVEN, Celal Esad; Türklerde Mimari,
İstanbul, 1934.
ARSEVEN, Celal Esad; L’art Turc, İstanbul,
1938.
ARSEVEN, Celal Esad; Les Arts Decoratifs
Turos, İstanbul, 1952.
ARSEVEN, Celal Esad; Türk Sanatı Tarihi
Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel,
Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar, İstanbul,
1955-59.
ASLANAPA, Oktay; “Anadolu Şehirlerinin
Gelişmesi ve Abidelerinin Durumu”, Türk Yurdu,
S.261, (Ekim 1956), s.274-276.
ASLANAPA, Oktay; Çini ve Minyatür Sanatı,
İstanbul, 1962.
ASLANAPA, Oktay; Turkish Art and Achitecture, London, 1972.
ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı, C. I.II, İstanbul, 1972, 1973.
ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı, İstanbul,
1973.
ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı II Anadolu Selçuklularından Beylikler Devrinin Sonuna
Kadar, İstanbul, 1973.
ASLANAPA, Oktay; Türk ve İslam Sanatı, İstanbul, 1975.
ASLANAPA, Oktay; “Türk Sanatı”, Türk
Dünyası El Kitabı, İstanbul, 1976, s.550-666.
ASLANAPA, Oktay; Anadolu’da İlk Türk Mimarisinin Başlaması ve Gelişmesi, Ankara, 1991.
ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı El Kitabı,
İstanbul, 1993.
ASLANAPA, Oktay; “Anadolu Selçukluları
Mimari Sanatı” Başlangıcından Bugüne Kadar
Türk Sanatı (Kordinatör: M. Önder), Ankara,
1995, s.113-162.
ASLANAPA, Oktay; Türk Cumhuriyetleri
Mimarlık Abidileri, Ankara, 1996.
ASLANAPA, Oktay; “Anadolu Selçuklu Sanatı”, I. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, C.I, Konya, 2001,
s.43-48.
ASLANAPA, Oktay; “Türk Sanatı Araştırmalarını Gelişimi” Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu
Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan 10-13 Ekim 2001
Bildiriler, İzmir, 2002, s. 45-52.
ATEŞ, İbrahim vd; Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, Ankara, 1978.

Mustafa ÜNSAL, Kayseri’deki Selçuklu Dönemi Sanatı Bibliyografyası, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri, 2003
1

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1325

BALTACIOĞLU, İ. Hakkı; “Türk Sanat Gelenekleri” (Un Essai Detude Sur Les Traditions
De Lart Turc) Yıllık Araştırmaları Dergisi, S.1,
Ankara, 1956 (1957), s. 1-28 (Fr. Özeti: 25-28).
BAŞKAN, Seyfi; Türk Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul, 1990.
BAŞKAN, Seyfi; “Orta Çağ Türkiyesi, Kültür
ve Sanatın Kaynakları”, Kültür, S.100, (TemmuzAğustos), 1993, s.10-16.
BATES, Ülkü Ülküsol; “The Anatolian Mousoleum of the Twelfh, Thirtenth and Fourteenth
Centuries,” Universty of Michigan Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Michigan, 1970.
BATES, Ülkü Ülküsol, “Women As Patrons Of
Architecture İn Turkey” Woman İn The Muslim
World, (Editörler: Beck-M.eddie), Harward, 1978,
s.245-260.
BATES, Ülkü Ülküsol, “Architecture”, Turkish
Art, (Editör: E. Atıl), Washington, 1980, s.45-136.
BAYBURTOĞLU, Zafer; “Anadolu Selçuklu
Devri Büyük Programlı Yapılarında Önyüz Düzeni”, Vakıflar Dergisi, S.11, 1976. s. 67-106.
BAYBURTOĞLU, Zafer, Anadolu Selçuklu
Dönemi Sanatçıları, Yazıt ve Yapıtları, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Erzurum, 1981.
BAYBURTOĞLU, Zafer;
Anadolu’da Selçuklu Dönemi Sanatçıları, I. Ağaç İşi Ustaları,
Erzurum, 1988.
BAYBURTOĞLU, Zafer;
Anadolu Selçuklu
Dönemi Yapı Sanatçıları, Erzurum, 1993.
BAYBURTLUOĞLU, Zafer; “Anadolu Selçuklu Mimarlığı/Sanatı ve Moğol/İhnanlı Sorunsalı”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonçları
ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 nisan 2002)
Bildiriler, (Editörler: M. Denktaş-Y.Özberk-A.
Sağıroğlu Arslan), Kayseri, 2002, s.3-8.
BAYBURTOĞLU,
Zafer-Madran,
Emre,
“Anadolu’da 1308 M. Yılına Kadar Gerçekleştirilmiş Türk-İslam Yapıları Üzerine Sınamalar”,
VIII. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, C.II, Ankara, 1982, s.941-949.
BAYKARA, Tuncer; Anadolu’nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi Üzerine
Araştırmalar, İzmir, 1970.
BAYKARA, Tuncer; Anadolu Selçuklular
Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi Üzerine
Araştırmalar, İzmir, 1990.
BAYKARA, Tuncer; Türkiye’nin Sosyal ve
İktisadi Tarihi (XI-XIV Yüzyılar), Ankara, 2000.
BAYKARA, Tuncer; “Selçuklu Devri Türk
Şehrinin Temel Özellikleri”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, C.
I, Konya, 2001, s.149-154.

1326

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

BAYRAK, M. Orhan; Türkiye’de Tarihi Yerler Klavuzu, İstanbul, 1982.
BİLİCİ, Kenan; “Anadolu’da Selçuklu Dönemi
Sanat Ortamı”, Türkler, (Editörler: H.C. Güzel-K.
Çiçek-S. Koca), C.VII, Ankara, 2002, s.746-752.
BİNAN, Muhittin; Türk Saçak ve Kornişleri
İlkçağlar, Selçuklu ve Osmanlı Devirleri Yabancı Mimarilerle Mukayeseler, İstanbul, 1959.
CANTAY, Gönül; “Türk Mimarisinde Külliye”,
Türkler, (Editörler: H.C. Güzel-K. Çiçek-S. Koca),
C.VII, Ankara, 2002, s.834-851.
CANTAY, Tanju; Danişmentli Mimari Eserleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakütlesi
Türk Ve İslam Sanatları Kürsüsü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1976.
CANTAY, Tanju; XII-XIII. Yüzyıllarda
Anadolu’da Cephe Mimarisinin Gelişmesi, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1981.
CEZAR, Mustafa; “Türk Mimarisinde Kubbe”, Türkiyemiz, S.27, 1979-80, s.32-38.
CRONE, Howard; “Notes on Seldjud Architectural Paronage in Thirteenth Century Anatolia”, Journal of the Economic and Social History of
the Orient, S.36, 1993, s.1-57.
ÇAM, Nusret; Atatürk Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi 1981-82 Dönemi Türk-İslam Tarihi Basılmamış Ders Notları, Erzurum, 1982.
ÇAYCI, Ahmet; Anadolu Selçuklu Sanatında
Gezegen ve Burç Tasvirleri, Ankara, 2002.
ÇETİN Osman; Selçuklu Müesseseleri ve Anadoluya İslamiyetin Yayılışı, İstanbul, 1981.
ÇETİNTAŞ, Sedat; Türk Mimari Anıtları, İstanbul, 1952.
ÇORUHLU, Yaşar; Türk İslam Sanatının
ABC’si, İstanbul, 1993.
ÇORUHLU, Yaşar; Türk Sanatının ABC’si,
İstanbul, 2000.
DEMİR, Mustafa; Türkiye Selçuklu Şehirlerinde İmaret Kurumları ve Vakıfları, S.27, Ankara, 1998, s.41-46.
DEMİRİZ, Yıldız Sanat Tarihi, Yaykur Yükseköğretim Kurumu Sınıf II, Ankara, 1977-78.
DİEZ Ernest; Başlangıcından Günümüze Kadar Türk Sanatı, (Çeviren: O. Aslanapa), İstanbul,
1946
DİEZ, ERNEST-ASLANAPA, Oktay; “Türk
Sanatı”, İstanbul, 1955.
DİLAVER, Sadi; Osmanlı Öncesi Anadolu
Türk Mimarisinde Avlu Gelişimi, (Karadeniz
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Trabzon, 1976.

DİLAVER, Sadi; Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk
Mimarisinde Avlu Gelişimi, Trabzon, 1976.
DURUKAN, Aynur; “Ortaçağ Türk Mimarisinde Restorasyon Çalışmaları” IX. Vakıf Haftası
Kitabı, Ankara, 1991, s.197-212.
DURUKAN, Aynur; “Anadolu Selçuklu Sanatı Açısından Vakfiyelerin Önemi”, Vakıflar Dergisi, S.26, Ankara, 1997.
DURUKAN, Aynur; “Artistic Miliev of the
13th Century Anatolia”, Living Poetry of Yunus
Emre and Jelal ed-Din Rumi Semposium Ann Abrar, 3-5 Nisan 1997, (Baskıda).
DURUKAN, Aynur; “Anadolu Selçuklu Sanatında Kadın Baniler”, Vakıflar Dergisi, S.27, Ankara, 1998, s.15-36.
DURUKAN, Aynur; “Anadolu Selçuklu Dönemi Kaynakları Çerçevesinde Baniler (İng. Öz.
Patrons of Architecture Durin the Seljuk Period
in the light of Orginal (Sources)”, Sanat Tarihi
Defteri, S.5, 2001, s.43-132.
DURUKAN, Aynur; “Anadolu Selçuklu Döneminde Bani-Sanatçı İlişkileri”, Prof. Dr. Zafer
Bayburtluoğu’na Armağan Sanat Yazıları, (Editörler: M. Denktaş-Y. Özbek), Kayseri, 2001,
s.247-287.
DURUKAN, Aynur; “Anadolu’da Selçuklu
Sanatında Kurcular ve Sanatçılar”, Selçuklu
Çağında Anadolu Sanatı (Editör: D. Kuban), İstanbul, 2002, s.39-55.
DURUKAN, Aynur; “Selçuklu Dönemi Kültür
Ortamından Bir Kesit: XIII. Yüzyıl”, Türkler,
(Editörler: H.C. Güzel-K.Çiçek-S.Koca), C.VII,
Ankara, 2002, s.722-740.
DURUKAN, Aynur; “Women Therteen Seljuk
Anatolia”, Arkeoloji Ve Sanat Dergisi (Baskıda).
DURUKAN, Aynur; Selçuklu Dönemi Siyasal
ve Kültürel Ortam (Baskıda).
ELDEM HALİL, Edhem;
“Anadolu Selçuklu Devrinde Mimari ve Tezyini Sanatlar” Halil Edhem Hatıra Kitabı, C.I, Ankara, 1947, s.279297.
ELDEM, Sedat Hakkı; Türk Mimari Eserleri,
İstanbul, 1974.
ESER, Erdal; 11-14. Yüzyıllar Anadolu-Suriye
sanat İlişkileri (Cephe Mimarisinde Suriye Etkileri), (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2000.
ESİN, Emel; “The Genesis of the Turkish Moque and Madrosa Complex”, Proceedings of the
27th, International Congress of Orientalists 1967,
1971, s.616-617.
ESİN, Emel; “The Genesis of the Turkish Mos-

que and Madroso Complex”, Annali İstituta Orientale di Napoli, S.32, 1972, s.151-185.
FEHERVAN, Geza; “Some Problems Seljua
Art”, The Art of Iran and Anatolia from the 11th
to the 13th Century A.D., (Editör: W. Watson),
London, 1974, s.1-12.
FIRAT, Sıtkı; Selçuklu Sanatı, Ankara, 1996.
GABRİEL, Albert; “Türk Sanatı ve Tarih-i Sanattaki Mevkii”, Hayat, C.40, 1927, s.24-28.
GABRİEL, Albert; “Les Antiquites Turques
d’Anatolie”, Syria, S.10,1929, s.257-270.
GABRİEL, Albert; Büyük Anadolu Eserleri,
(Basım Yeri Yok), 1931.
GABRİEL, Albert; “Selçuk Mimarisi” II. Türk
tarih Kongresi, İstanbul, 20-25 Eylül 1937, Ankara,
1937, s.439-440.
GABRİEL, Albert; Türk Anıtları, (Çeviren: A.
Tütenk), Ankara, 1962.
GLÜCK, Heinrich; “Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii” Türkiyat Mecmuası, C.III. 1935,
s.119-128.
GÖDE, Kemal; “Selçuklu Türkiye’si Şehirlerinin Özellikleri”, III. Milli Selçuklu Kültür ve
Medeniyeti Semineri Bildiriler, 20-22 Mayıs 1993,
Konya, 1994, s.55-60.
GRUBE, Ernest; “The Art of the Seljuk Turks
in Anatolia”, The World of İslam, London, 1966,
s.72-97.
GÜLTEKİN, Galip; Ortaçağda Türk Tecim ve
Sanat Hayatı, Esnaf Teşkilatı, Ankara, 1938.
GÜN, İsmail; Selçuk Kültür Hayatı Hakkında
Araştırmalar, İzmir, 1939.
GÜN, Recep; Anadolu Selçuklu Mimarisinde
Yazı Kullanımı, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Samsun, 1999.
HİLL, Derek-Grabar, Oleg; İslamic Architecture and its Decoration A.D. 800-1500, London,1964.
HOLZMEİSTER, C. –FarnerR; The Face of
Anatolia, Vienna, 1955.
IŞIKPINAR, Ertürk M.; “Selçuklular’da ve
Osmanlılar’da Ruh Sağlığı Mimarisi”, Türk
-Dünyası Araştırmaları, S.25, İstanbul, 1983, s.1724.
İPEKOĞLU, Başak; “Anadolu Selçuklu Dönemi Birleşik İşlevli Yapıları İçin Bir Değerlendirme Yöntemi” I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve
Medeniyeti Kongresi Bildirileri, C.I, Konya, s.407426.
KAHYA, Esin; “Anadolu Selçuklularında Bilim”, Erdem, S.5/3, 1983, s.63-79.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1327

KAHYA, Esin; “13. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Sonuna Kadar Anadolu’da Bilim”, Kültür, S.100,
Temmuz-Ağustos 1993, s.32-38
KANDEMİR, S.; “Selçuklularda Sanat Hayatı”, Antalya 2. Selçuklu Eserleri Semineri: 26-27
Aralık 1987, Antalya, 1988, s.52-55.
KARAHAN, Atalay; XIV. Yüzyıl Sonlarına Kadar Türk Kültürü ve Edebiyatı, İstanbul,
1985.
KARAMAĞRALI, Haluk; Anadoluda Moğol İstilasından Sonra Yapılan Dini Mimarlık
Eserlerinin Plan, Form ve Özellikleri, (Yayınlanmamış DoçentlikTezi), Ankara, 1965.
KARAMETLİ, Can; Türk Sanatı, İstanbul,
1985.
KARPUZ, Haşim; Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya, 2001.
KATOĞLU, Murat; “XIII. Yüzyıl Anadolu
Türk Mimarisinde Külliye”, Belleten, C.XXXI,
S.123, s.55-60
KIRMIZI, T. ; Osmanlı Öncesi Anadolu Türk
Şehri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul, 1979.
KÖPRÜLÜ, M. Fuad; “Selçukiler Zamanında
Anadolu’da Türk Medeniyeti”, Milli Tetebbüler
Mecmuası, S.2/5, 1331, s.193-232.
KÖPRÜLÜ, M. Fuad; “Orta Zaman Türk Hukuki Müesseseleri”, II. Turk Tarih Kongresi, İstanbul 20-25 Eylül 1937, Kongreye Sunulan Bildiriler,
İstanbul, 1943, s.383-418.
KUBAN, Doğan; “Fetihten Sonra Türk Sanatına Bir Bakış”, Bizim Muhit, S.1/4,1953, s.5-6.
KUBAN, Doğan; Türk Mimarisi Tarihi, İstanbul, 1965.
KUBAN, Doğan; Anadolu-Türk Mimarisinin
Kaynak ve Sorunları, İstanbul,1965.
KUBAN, Doğan; Turkish Culture and Arts,
İstanbul, 1986.
KUBAN, Doğan; “Mimari Programının Kurumsallaşması”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı
(Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.71-87.
KUNTER, Halim Baki; Türk Vakıflar ve Vakfiyeleri, İstanbul, 1939.
KURAN, Abdullah; “Thirteenth and Fourteenth Century in Turkey”, Archoology,
S.24/3,
June 1971, s.234-254.
KURAN, Abdullah; “Anatolian-Seljuk Architecture”, The Art and Architecture of Turkey, (Editör: E. Akurgal), Oxford, 1980, s.80-110.
MADRAN, Emre, “Anadolu’da 1300 M. Yılına Değin Yapılmış Türk-İslam Dönemi Yapıları
Envanteri Üzerine Bir Deneme”, VI. Ortaçağ Ve
Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002) Bildirileri, (Editör-

1328

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ler: M. Denktaş-Y. Özbek-A. Sağıroğlu Arslan),
Kayseri, 2002, s.551-562.
MERÇİL, Erdoğan; Türkiye Selçuklukları’nda
Meslekler, Ankara, 2000.
MÜLAYİM Selçuki; “Anadolu Selçuklu Sanatı”, Büyük İslam Tarihi, C.VIII, İstanbul, 1989,
s.383-406.
ÖDEKAN, Ayla; Mimarlık ve Sanat Tarihi,
Türkiye Tarihi 1 Osmanlı Devletine Kadar, İstanbul, 2000, s.363-500.
ÖGEL, Semra; “Ortaçağ Çerçevesinde Anadolu Selçuklu Sanatı”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, s.131-138.
ÖGEL, Semra; Anadolu’nun Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara, 1978
ÖGEL, Semra; Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Ankara, 1986.
ÖGEL, Semra; “Anadolu Selçuklu Sanatı Ortamı”, IX Türk Tarih Kongresi Ankara 21-25 Eylül
1981 Kongreye, Sunulan Bildiriler, C. II, Ankara,
1988, s.697-702.
ÖNDER, Mehmet; The Museums of Turkey,
Ankara, 1983.
ÖNDER, Mehmet; Şehirden Şehre Anadolu,
Ankara, 1995.
ÖNEY, Gönül; “Selçuk Architecture”, Turkish
Review, S.II/10, 1987, s.87-110.
ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuklu Sanatı”,
Türkler, (Editörler: H.C. Güzel-K.Çiçek-S.Koca),
C. VII, Ankara, 2002, s.805-817.
ÖRIK, Nahit Sırrı; Tarihi Çehreler Etrafında,
Ankara, 1933.
ÖZEL, Mehmet; Türkiyenin Şaheserlerinden
Örnekler, (Basm Yeri ve Tarihi Yok).
ÖZKARAMAN, Mine; Anadolu Selçuklu
Mimarisinde Kemerlerin Analitik İncelenmesi,
(Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1994.
PARLA, Canan; I. Alâeddin Keykubat Dönemi Yapılarında Biçim Ve Estetik, (Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1997.
RAMSAY, William M.; Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çeviren: M. Pektaş), İstanbul,
1960.
RICE, Tamara Talbat; The Seljuk, London,
1961.
RIEFSTAHL, R:M.; “Persian Influence in Seljuk Art”, Parnasus, C.III, S.5, 1931, s.24.
ROGERS, J. Mihael; Patronage in Seljuk Anatolia 1200-1300, (Yayınlanmamış Doktora Tezi),
Oxford, 1972.

SAATÇİ, Mustafa; “Selçuklu İktisadının Temelleri”, Selçuklu Devrinde Kültür Ve Medeniyet,
Kayseri, 1992, s.225-237.
SAYILI, Aydın; Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, Ankara, 1985.
SEHER, Thoos-Wilber D.N.; Design And Color İn İslamic Architecture (Afganistan, Iran,
Turkey), Washington, 1968.
SEZGİN, Haluk; Türk ve İslam Ülkeleri Mimarisine Toplu Bakış, İstanbul, 1984.
SOLYAZ, Sefer; “Danişmendlilerde Kültür
Ve Sanat” Türkler, (Editörler: H.C. Güzel-K.
Çiçek-S.Koca), C.VIII, Ankara, 2002, s.63-71.
SÖNMEZ, Zeki, Selçuklu Döneminde
Anadolu’da Çalışan Sanatçılar, Ankara, 1989.
SÖNMEZ Zeki; Başlangıcından 16. Yüzyıla
Kadar Anadolu-İslam Mimarisinde Sanatçılar,
Ankara, 1995.
SÖYLEMEZOĞLU, H.N.K.; İslam Dini, İlk
Camiler ve Osmanlı Camileri, İstanbul, 1968.
SÖZEN, Metin; Tarihsel Gelişimi İçinde Türk
Sanatı, İstanbul, 1983.
SÖZEN, Metin-SÖNMEZ Zeki; “Anadolu
Türk Mimarisi”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C.IV-V, İstanbul, 1982, s.802-880.
ŞAMAN, Nermin; Anadolu Selçuklu Dönemi
Yapıtlarında Örtü Sistemi, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1985.
ŞENTÜRK, Ahmet; Anadolu Selçuklarının
Yaşam Biçimlerine ve Sanatlarına Genel Bir
Bakış, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul, 1991.
TANERİ, Aydın; Türkiye Selçukluları Kültür
Hayatı, Konya, 1977.
TANMAN, Baha; “Danişmendliler”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VII, İstanbul,
1993, s. 496-477.
TAPAN, Nazan; “Selçuklu Dönemi Sanatı”,
Sanat Dünyamız, S.9/27, 1983, s.37-39.
TAZEFİDAN, Tahsin; Anadolu Selçuklu Yapılarının Mimari ve Strüktürel Analizi, (Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1998.
TUNCER, Orhan Cezmi; “Selçuklu Yapılarında Kubbe”, Milli Kültür, C.I, S.10, 1977, s.44-47.
TUNCER, Orhan Cezmi; “Selçuklu Yapılarında Tonoz”, Milli Kültür, C.I. S.10, 1977, s.40-44.
TUNCER, Orhan Cezmi; “Anadolu’nun İlk
Dört Selçuklu Kumandanı ve Yaptırdığı Yapıların Özellikleri”, Vakıflar Dergisi, S.12, Ankara,
1978, s.137-162.

TUNCER, Orhan Cezmi; Anadolu Selçuklu
Mimarisi ve Moğolları, Ankara, 1986.
TURANÎ, Adnan; Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 1992.
ÜLGEN, Ali Saim; “Türk Mimarisinin Felsefi ve Estetik Özellikleri”, Milletlerarası Birinci
Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959,
Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.383388.
ÜLKEN, Hilmi Ziya; “Vakıf Sistemi ve Türk
Şehirciliği”, Vakıflar Dergisi, S.9, 1971, s.13-97.
ÜLKEN, Hilmi Ziya; İslam Sanatı, İstanbul,1948.
ÜLKÜ, Candan; “Anadolu Selçuklu Mimarisi
ve Süslemesi”, Türkoloji ve Tük Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, S.4, Ankara, 2002, s.646-650.
ÜNSAL, Behçet; Turkish-İslamic Architecture, London, 1959.
ÜNSAL, Behçet; Turkish İslamic Architecture in Seljuk and Ottoman Times 1072-1923, London, 1959.
ÜNSAL, Behçet; Turkish Architecture, Ankara, 1965.
ÜVNER, A. Süheyh; Selçuk Tababeti XIXIV’üncü Asırlar, Ankara, 1940.
YAVUZ, Ayşıl Tükel; “The Geometric Patterns
Of Anatolian Seljuk Decorated Vaults”, Fifth International Cangress Of Turkish Art, 21-26 Sept.
1975, Budapest, 1978, s.863-880.
YAVUZ, Ayşıl Tükel; “Anadolu (İkinci Devir
Beylikler Öncesi) Camilerinin Fiziksel Özellikleri: Bir Yöntem Denemesi” VIII. Türk Tarih Kongresi Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan
Bildiriler, Ankara, 1981, s.921-929.
YAVUZ, Aysıl Tükel; Anadolu Selçuklu Mimarisinde Tonoz ve Kemer, Ankara, 1983.
YAVUZ, Ayşıl Tükel; “Yıldız ve Yıldızlı Haç
Tonozlar”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s. 543578.
YETKİN, Suut Kemal; İslam Sanatı, Ankara,
1954.
YETKİN, Suut Kemal; İslam-Türk Sanatı, Ankara, 1956.
YETKİN, Suut Kemal; “Tarihte Türk Sanatı”
Tarih Coğrafya Dergisi, S.2/8, 1959, s.100-105.
YETKİN, Suut Kemal; L’architecture Turque
en Turquie, Paris, 1962.
YETKİN, Suut Kemal vd;
Turkısh Architecture (Çeviren: A.E. Uysal), Ankara, 1965.
YETKİN, Suut Kemal, vd.; Türk Mimarisi,
Ankara, 1965.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1329

YETKİN, Suut Kemal; Türk Mimarisi, Ankara, 1970.
YETKİN, Suut Kemal; İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul, 1974.
YUVALI, Abdülkadir; Osmanlı’dan Cumhuriyete, Ankara, 1999.
Kayseri’deki Anadolu Selçuklu 		
Dönemiyle İlgili Genel Yayınlar
(ELDEM), Halil Edhem;
Kayseri
Şehri,
(Sadeleştiren K.Göde), Ankara, 1939.
Ahmet Nazif Efendi; Kayseri Tarihi (Mir’at-ı
Kayseri), (Sadeleştiren: M. Palamutoğlu), Kayseri, 1987.
AKSU, Mustafa;
Kayseri’deki Tarihi Vakıf Eserleri, Kayseri, 1990.
AKŞİT, Ahmet;
Türkiye
Selçukluları
Devrinde Kayseri Şehri, (Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kayseri, 1996.
ALPTEKİN, Coşkun; “Selçuklular Döneminde Kayseri”, I. Kayseri ve Yöresi Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğler (7-13 Nisan 1987), Kayseri, 1987, s.16-18.
ANONİM; “Caesarea”, Paulys Realencyclopadie Der Classischen Alferumswisswnschaft,
Stutgart, 1897, s.1288-1296.
ANONİM; “Kayseri’de Anadolu Selçukluları”, Vatan, C.XVII, S. 42-47, İstanbul, 1953. s. 4. 11.
ANONİM; Kayseri İl Yıllığı 1968, Kayseri,
1968.
ANONİM; Köy Envanter Etüdlerine Göre
Kayseri, 1968.
ANONİM; “Kayseri”, Türk Ansiklopedisi,
C.XXI, Ankara, 1971, s.429-439.
ANONİM; Cumhuriyetin 50. Yılında Kayseri, 1973 İl Yıllığı, Kayseri, 1973.
ANONİM; Kayseri İli Mart 1973 Turizm
Envanteri, Kayseri, 1973.
ANONİM; “Tarihle İç İçe (Kayseri)” Kayseri
Kültür Dergisi, S.6, (Eylül 1981), s. 7-8.
ANONİM; Kayseri Bölgesi Turizm Envanteri, Kayseri, 1983.
ANONİM; Kayserimiz, İstanbul, 1984.
ANONİM; Kayseri Üzerine Görüşler, İstanbul, 1985.
ANONİM; “Selçukulular’dan Koca Sinan’a”,
Dergi 38, S. 11 (Mart 1998), s.32-33.
ANONİM; Cumhuriyetin 75. Yılında Kayseri, Kayseri, 1998.
ANONİM; Kayseri Turizm Envanteri, Kayseri, 1999.

1330

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ANONİM; Kayseri, 1999.
ANONİM; Kayseri’ye Hoş Geldiniz, Kayseri, 1999.
ANONİM; Türkiye Müzeleri, Ankara, 2002
ARIK, Alper; “Kayseri’de Kültür ve Sanat”,
Gevher Nesibe Dergisi, S.1, (Kasım 1992), s.12-13
ASLIM, Ali; “Kayseri Belgeseli” Kayseri Beyaz
Şehir Dergisi, S. 3 (Güz 95),1995, s.30-31.
BALANCE, M.;
“Kayseri”, Anatolian Arcaelogy, S. 2, 1996, s. 13.
BAYBURTLUOĞLU, Zafer; “Zaman ve Kayseri”, Sanatsal Mozaik Nisan Özel Sayısı, 2000, s.
42-47.
BAYRAM, Mikail; “Anadolu Selçukluları Zamanında Kayseri’de Evhadi Dervişler”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07
Nisan 2000), Kayseri, 2000, s. 43-56.
BEDEVİ, Ahmet; “Kayseri”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.125, 1952,
s.18.
BEĞENÇ, Cahit;
Kayseri, Ankara, 1950.
BEKSAÇ, A. Engin; “Kayseri-Mimari”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.25, Ankara, 2002, s.103-105.
BİNİCİ, Yüksel; “Geleneksel Kayseri Yapılarında Isıtma ve Havalandırma”, VI. Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002), Bildirileri, (Editörler: M. Denktaş, Y. Özbek, A. Sağıoğlu Arslan),
Kayseri, 2002, s. 201-216.
BOZKURT, Talât Kayseri’de Sivil (Profan)
Mimari (Selçuklu ve Osmanlı Devri), (İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış
Lisans Tezi), İstanbul, 1974.
BÜYÜKMIHÇI (GÜNDOĞDU), Gonca; Müze
Şehir Kayseri, Ankara, 1989.
CANTAY, Tanju; “Kayseri’de Talas Yolu Üzerindeki Bazı Kalıntıların Değerlendirilmesi”,
Tarih ve Toplum, S. 22, (Ekim 1985), s. 19-23.
CEMAL, A; Kayseri, Ankara, 1932.
ÇAKMAKOĞLU KURU, Alev; Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’deki Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1988.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Yıkılarak
Ortadan Kaldırılan Bazı Mühim Tarihi Binalar”, Erciyes, S. 1, C. VIII, (Eylül 1978), s.1-6.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’nin Mahalleleri”, Erciyes Dergisi, S.38, Kayseri, 1981, s.5-9.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri”, Kayseri
Kültür Dergisi, S.6 (Eylül)1981, s.7-8.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi

Binalar” X. Türk Tarih Kongresi Ankara 21-25 Eylül 1981 Bildiri Özetleri, Ankara, 1981, s. 531-581.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Eserleri Olan Hanım Sultanlar”, Kayseri Üniversitesi
Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri 11-13
Mart 1982, Kayseri, 1982, s.596-601.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001.
ÇELEBİ, Ömer; Kayseri İli, Ankara, 1940.
DARKOT, Besim; “Kayseri”, İslam Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul, s.484-491
DENKTAŞ, Mustafa; Kayseri’de Türk Döneminde İnşa Edilen ve Günümüze Ulaşamayan
Yapılar, Kayseri, 2000.
ECER, Vehbi; Kayseri Kültür ve Tarihi, Kayseri, 2001.
ERKİLETLİOĞLU, Halit; “Kayseri’de Bugün Kaybolmuş Tarihi Yapılar”, Erciyes, S.87,
(Mart)1985, s. 22-23.
GABRİEL, Albert; Monuments tures D Anatolia Tome I, Kayseri, Niğde, Paris, 1931.
GABRİEL, Albert; Kayseri Türk Anıtları (Çeviren: M.A. Tütenk), Ankara, 1954.
GÖDE, Kemal; “Alaeddin Keykubat ve Kayseri”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi (Alaeddin
Keykubat Özel Sayısı), Haziran 1988, s.61-65.
GÖDE, Kemal; Tarih İçinde Kayseri, Kayseri,
1991.
GÖDE, Kemal; “Kayseri ve Yöresindeki Tarihi Mekanların Düşündürdükleri”, III. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan
2000), Kayseri, 2000, s.165-172.
GÜLER, Ali; “Alâaddin Keykubat Zamanında Kayseri Şehri”, Kayseri Erciyes Dergisi, S.87
(Mart)1958, s.22-23.
GÜNEY, Ünver vd.; Kayseri ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Kayseri, 1996.
GÜNGÖR. İ. Hulusi-BÜYÜKMIHÇI, Gonca;
Kayseri Turistik Rehber ve Harita Yerleri, Kayseri, 1996.
ILGAZ, Afet; “Kayseri”, Beyaz Şehir Dergisi,
S.2. (Yaz 95), Kayseri, 1995, s.42-43.
IŞIK, Mehmet; “Kayseri’de Kadının Yeri”, Kayseri Ticaret Odası Dergisi, S.11, (Mayıs 2001), s 67-85.
İPŞİRLİ, Mehmet; “Kayseri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.25, Ankara, 2002,
s.96-101.
JENNİNGS, R.; “Kayseriyye”, Enclupodia of
İslam, C.IV, Leiden, 1987. s.120-124
KARAMETE Kemaleddin; “Kayseri’nin Turistik Bakımdan Önemi”, Erciyes, S.1/12, 1939,
s.347-350.

KARAMETE, Kemaleddin; “Kayseri Hakkında”, Erciyes, S.16, Kayseri, 1940, s.276-280
KARAMETE, Kemaleddin; “Kayseri”, Erciyes, C.2 /S.14-15 (Mart),1940, s.411-416.
KARATEPE, Şükrü; Kendini Kuran Şehir,
Kayseri, 1999.
KASAP, Mehmet, “Tarihte Kayseri”, Erciyes
Üniversitesi 11. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri 4 Nisan 2000
(Editör: Seda ÇALIŞIR), Kayseri, 2002, s.35-48
KILIÇ, Erol; “Gravür ve Eski Fotoğraflarda
Kayseri”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri, 1998,
s.2999-306.
KILKIŞ, Hüseyin Hüsnü;
Anadolu Selçuklularından Kayseri ve Civarını İlgilendiren Notlar, Kayseri, 1939.
KINALIZADE, Ali Efendi; Kayseri, (Basım
Yeri Yok), 1998.
KUM, Naci, “Kayseri İlinde Gözcü Kule ve
Tepeler”, Erciyes, C.1, S.6-7-8, 1938, s. 198-201.
NİCE, Necati; Kayseri, “Erciyes”, C.2, S.17
(Mayıs)1941, s. 497-498.
OZANOĞLU, Sabri; “Tarih ve Tarihi Eserler Bakımından Kayseri”, Erciyes, S.4, C. 36-37
(Ocak-Şubat)1946, s.3-11.
ÖRIK, Nihat Sırrı; K a y s e r i - K ı r ş e h i r Kastamonu, Ankara, 1955.
ÖZDEN. Ö. Cumhur; “Turizmci Gözüyle Kayseri” Dergi 38, S.1. (Mart-Nisan 1997), s.21.
ÖZDEN, Cumhur; “Kayseri’de
Turizm”,
Dergi 38, S.11, (Mart 1998), s.28.
ÖZDOĞAN, Kazım; Kayseri Tarihi Kültür ve
Sanat Eserleri, Kayseri, 1948.
ÖZKAN, Nevzat, vd.; Kayseri, (Yayın Yeri ve
Tarihi Yok)
ÖZKEÇECİ, İlhan; Kayseri’de Kültürel Mirasın Geleceği, Kayseri, 1995.
ÖZULU, Yunus Emre; Şu Bizim Kayseri, İstanbul, 2000.
PARKAN, Tülin;
Kayserimiz,
Ankara,
1970.
SAN, Salih; “Kayseri”, Erciyes, S.80. (Eylül)
(Tarih Yok), s.8-11.
SUBAŞI, Muhsin İlyas; Dünden Bugüne Kayseri, Kayseri, 1998.
ŞEMSEDDİN Sami; “Kayseri”, Kamüs üla’lâm, C.V, İstanbul, 1308, s. 3801-3803.
ŞENER, Yaşar Selçuk; “Kayseri Selçuklu Yapılarında Korunma Problemleri”, I. Uluslararası
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler,
C. II. Konya, 2001, s. 283-310

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1331

TEOMAN, Lütfullah; Turizm, Kayseri, 1977.
TOLGAY, T. YÜMNÜ; “Kayseri Şehri”, Erciyes Dergisi, S.22, Kayseri,1944, s.653-688.
TUNCEL, Metin; “Kayseri-Bugünkü Kayseri”, Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.25,
Ankara, 2002, s.101-103
TÜRKMEN, Kerim; Selçuklu Döneminde
Kayseri’nin İmar Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Hanımlar”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (16-17 Nisan 1998), Bildiriler, Kayseri
1998, s.437-450.
TÜRKMEN, Kerim; “Kayseri’de Yok Olmuş
veya Yok Olmaya Yüz Tutmuş Tarihi Yapılar,” I.
Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (11-12 Nisan
1996), Bildiriler, Kayseri, 2000, s. 343-350.
ÜZEL, Sahir; “Tarihte Kayseri”, Çığır, S.8990, Kayseri, 1940, s.276-280.
YAŞA, Tarık; Kayseri, İstanbul, 1957.
YEĞEN, Ali; Kayseri’deki Tarihi Eserler,
Kayseri, 1993.
YEĞENOĞLU, Cavit; “Kayserimiz”, Şu Bizim Kayseri, (Nisan-Haziran), 2001, s.24.
YÜCEL, Yaşar; Dünden Bugüne Kayseri, İstanbul, 1986.
YÜMNÜ, Tolgay; “Kayseri Şehri”, Erciyes, C.
I, S. 22, (Nisan 1964), s. 653-657/ 668-670
Camilerle İlgili Genel Kaynakça
(ELDEM), Halil Edhem;
Camilerimiz, İstanbul, 1933.
AKOK, Mehmet;
“XIII-XVII. Yüzyıllarda
Yapılmış Türk Camilerinin Mimarisi” Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 1924 Ekim 1959, Kongre ve Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.12-16
ASLANPA, Oktay; “İlk Türk Camileri”, Türk
Kültürü, S.13, 1975, s.7-9
BAŞAR, Z; Camilerimiz, İstanbul, 1977.
DİLAVER, Sadi;
Anadolu’da
Selçuklu
Cami Mimarisinin Gelişmesi, Sanat Tarihi Yıllığı 1969-1970, s.284-286.
DURUKAN, Aynur; “Cami Tipolojisi Üzerine
Bir Deneme”, Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk
Kültürü Kongresi (4-7 Eylül 1989) Bildiriler, Ankara,1997, s. 169-175.
DURUKAN, Aynur; “Anadolu Selçuklu Camileri Üzerine Bazı Düşünceler”, 10. Milli Türkoloji
Kongresi 25-28 Eylül 1999, İstanbul (Baskıda).
ERDMANN, Kurt; “XIII. Yüzyıl Anadolu Camilerinin Özel Durumu” Milletlerarası Birinci Türk
Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s. 144-151.
ERTAŞ, Zafer; Anadolu Selçuklularında, Ana-

1332

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

dolu Beyliklerinde ve Erken Osmanlılarda Cami
Tipleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1954.
EYİCE, Semavi; “Cami”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VII, İstanbul, 1993,
s.46-90
KUBAN, Doğan; “Camiler”, Selçuklu Çağında
Anadolu Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002,
s.89-159
KURAN, Abdullah; “Anadolu Selçuklu Ulu
Camileri”, IV, Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, 25-26 Mayıs 1994, Konya,
1995, s.33-41
OTTO DORN, Kathrina;
“Moschee”, Die
Religion in Geschichte und Gevenwort, S.3, 1954,
s.1145-1150.
ŞAPOLYO, Enver Behran; “Türk Kültür Tarihi, Camilerimiz”, Önasya, C.III. S.33, (Mayıs
1968), s.15-16
Kayseri Camileri
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’nin Cami,
Mescid ve Namazgahları”, Erciyes, S.41, (Tarih
ve Basım Yeri Yok), s.13-17
ÖZKEÇECİ, İlhan; Tarihi Kayseri Camii ve
Mescitleri, Kayseri, 1997.
ZAMANTILI, Abdülkâdir; “Kayseri Camileri
Yazısı Üzerine”, Erciyes, S.51, (Tarih ve Basım
Yeri Yok), s.11
Ulu Cami
ANONİM; “Ulu Camii”, Melikgazi Belediyesi Dergisi, S.5 (Aralık 1991), s.29
ÖZDAMARLAR, Kadir;
“Ulu
Camii
(Cami-i Kebir) Erciyes, S. 1/9 (Eylül 1978), s.912
TÜMER, Fahri; “Ulu Camii”, Erciyes, S.1/10,
1938, s. 283.
Kölük (Gülük) Camisi
ÖZBİDECİLER, Arzu; Kayseri Kölük Camii
ve Medresesi, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 1996
ÖZCAN, Niyazi; Külük Camii (Danişmendi
XII. yy Kayseri), (Yayın Yeri Yok), 1974.
YURDAKUL, Erol; “Kayseri Kölük Camii
ve Medresesi’nde Yapılan Hafriyat ve Araştırma
Sonuçları ile İlgili Yeni Görüşler”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S.1/1, Ankara, 1974, s.167-173
YURDAKUL, Erol; Kayseri Külük Camii ve
Medresesi, Ankara, 1996.
Hunat Hatun Camisi (Külliyesi)
AKOK, Mahmut; “Kayseri’de Huand Mi-

mari Külliyesinin Rölövesi”; Türk Arkeoloji Dergisi, S.16, 1961, s.5-12
AKOK, Mahmut; “Kayseri’de Hunad Hatun Mimari Külliyesinin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S.16/1, Ankara, 1968, s. 5-44.
ANONİM; “Onarılarak Hizmete Sunulan
Kültür Varlıklarımız Kayseri Hunat Hatun
Medresesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Bülteni, S.6 (Nisan - Haziran)
1986, s.27-28.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kapaktaki Konu:
Mâhperi (Huand) Hunat Hatun,” Kayseri Kültür
Dergisi, S.3, (Haziran 1981), s.2-4
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Mahperi (Huand) Hunat Hatun”, Kayseri Kültür, S.3, 1981, s.2-4.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri Hunat Külliyesi”, Vakıf ve Kültür, S.2, 1998, s.23-26.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet;
Hunat
Hatun
Külliyesi, Kayseri, (Tarih Yok).
GÜLER, M. İzzet; “Kayseri Huant Hatun
Camii”, İller Bankası Dergisi, S.3, No: 24, 1969,
s.19-30
KARAMAĞRALI, Haluk; “Einige Gedon ken
zur Rekonskruktion der Hunad-Moschee und
zur in Kayseri,” Fifth International Congress of
Turkish Art, 21-26 Sept. 1975, Budapest, 1975,
s.495-535.
KARAMAĞRALI, Haluk; “Kayseri’deki Hunat Camii’nin Restüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolijisi Hakkında Bazı Mülahazalar”,
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.21, Ankara, 1976,
s.199-245.
OGAN, Aziz; “Kayseri’de Hovand ve Mahperi Hatun Külliyesi, Mimari Bakımından Kıymet
Taşıyan Künbetler”, Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, No: 167, 1955, s.3-4.
ÖZDAMARLAR, Kadir;
“Hunat Hatun
Camii ve Kitabeleri”, Erciyes, S.1 / 8 (Ağustos
1978), s.3-4.
TÜMER, Fahri; “Prenses Mahperi ve Eserleri
(Hunad Hatun)”, Erciyes, S.2/1, 1938, s.52-53.
Hacı Kılıç Camisi ve Medresesi
ANONİM; “Hacı Kılıç Camii ve Medresesi”, Abide, S.1, 1954, s. 4-5.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Hacıkılıç Camii ve
Medresesi”, Kayseri Kültür, S.6,1981, s.7-8.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kapaktaki Konu:
Hacı Kılıç Camii ve Medresesi”, Kayseri Kültür
Dergisi, S.4, (Temmuz 1981), s.24-27.
ÖNEY, Gönül; “Kayseri Hacı Kılıç Camii
ve Medresesi”, Belleten, C.XXX, S.119, Ankara,
1966, s.377-390.

Lala Camisi
TÜMER, Fahri; “Lalapaşa Camii”, Erciyes,
S.1/11, 1938, s. 318.
TÜRKMEN, Kerim; “Kayseri Lala Camii’nin
Tarihlendirilmesine Dair Bir Deneme” Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Dergisi, S.83, İstanbul, 1998, s.2837.
YURDAKUL, Erol; “Kayseri-Lala Muslihiddin Cami ve Kümbeti”, Prof. Dr. Zafer Bayburtoğlu Armağanı Sanat Yazıları, (Editörler: M.
Denktaş-Y. Özbek), Kayseri, 2001, s 609-636.
Medrese-Darüşşifalarla ilgili Genel Kaynakça
AĞIR, Aygül; Anadolu Selçuklu Kapalı Medreseleri ve Kubbe-Havuz İlişkisi, (İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstabul, 1992.
AKÇAY, İlhan; “Anadolu Sağlık Yurdu ve Şifhaneleri Üzerine Yeni Araştırmalar”, Ülkemiz,
No:3, Ağustos-1966, s.15-16.
AKÇAY, İlhan; “Anadolu Sağlık Yurtları
Hakkında Araştırmalara Yeni Bir Zeyl”, Ülkemiz, S.1/5, 1996, s.19-21.
AKÇAY, İlhan; “İlk Türk Hamamları ve Sifahenelerde Isıtma Tertibatı İle İlgili Bir Araştırma”, Ülkemiz, No:14, Temmuz-1967, s.22-25.
ASKARİ, H.; “Medicines and Hospital in
Muslim India” The Journal of The Bihar Research
Society, S. 43, Patna, 1957, s.7-21.
ASKARİ, H.; “Medicines and Hospitals in
Muslim India, The Journal of the bihor Research Society”, S.43, Patna, 1957, s.7-21.
ASLANAPA, Oktay; “Ortaçağın En Eski Yatılı İlim ve Kültür Müesseseleri”, Türk Kültürü,
S.1/12, 1963, s. 34-43.
ASLANAPA, Oktay; “Tarih Boyunca Türk
Öğretim Müesseseleri”, Türk Kültürü, S.2/18,
1994, s.96-103.
BAŞER, Tayip; “Anadolu Darüşşifaları ve
Çankırı Darüşşifası”, Ilgaz, S.45, 1995, s.6.
BAYAT, Ali Haydar; “Anadolu’da Selçuklu
Dönemi Darüşşifaları Üzerine Toplu Değerlendirme” I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, C.I, Konya, 2001, s.121148.
BAYTOP, Turhan; “Selçuklu ve Bizans Dönemlerinde Anadolu’da Tedavi ve Eczacılık”,
Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, (Editör:
A.H. Köker), Kayseri, 1991, s.59-64.
BAYTOP, Turhan; “Selçuklular Devrinde
Anadolu’da Tedavi ve Eczacılık”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi)
(1206), Kayseri, 1992, s. 62-66.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1333

BOLAK, Orhan; Hastanelerimiz, İstanbul,
1950.
CANTAY, Gönül; “Tarihi Süreç İçinde Sağlık
Kuruluşlarının Gelişmesi”, I. Uluslararası Türkİslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul
14-18 Eylül 1981, Bildiriler, C.II, İstanbul, 1981,
s.151-160.
CANTAY, Gönül; “Çift Üniteli Anadolu Tıp
Kuruluşları”, Tübitak VII. Bilim Kongresi Tıp
Araştırma Grubu Tebliğleri, Ankara, 1983, s.435448.
CANTAY, Gönül; “Darüşşifalar”, Mimarbaşı
Kocasinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C.I, İstanbul,
1988, s.355-368.
CANTAY, Gönül; Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifiları, Ankara, 1992.
CANTAY, Gönül; “Kaynaklardan Tanıdığımız Anadolu Selçuklu Darüşşifaları”, IV. Milli
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri,
Konya, 1995, s.13-19.
CANTAY, Gönül; “Kadın Baniler ve Darüşşifaları”, Sağlık Alanında Türk Kadını, İstanbul,
1998, s.466-472.
CANTAY, Gönül; “Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları”, Archiscope, S.5, İstanbul,
1999, s.95.
CUNBUR, Müjgan; “Selçuklu ve Osmanlı
Devrinde Kadınların kurdukları Şifaheneler”,
Erdem, C.IIII, S.8, Mayıs-1987, s.341-348.
ÇAKIR, Osman; Anadolu’da Kayeri-SivasÇankırı-Kastamonu-Amasya Şifahaneleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü Yayınlanmamış Lisans Tezi),
İstanbul, 1975.
ÇAY,
M.
Abdulhaluk;
“Anadolu
Selçuklular’ında Medreseler, Medreseler Hakkında Genel Bilgiler”, Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.II, S.1, Ankara, 1984,
s.101-109.
DEMİREL, Ömer; “Anadolu Selçuklu Devletinde Medreseler”, Cumhuriyet Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dergisi, S.3, Sivas, 1984, s.2540.
ERDMANN, Kurt; “Varosmsische Medresen
und Imarets vom medresen tup in Anatoliem”,
Studies in İslamic Art and Architecture in Honour
of Prof. K.A.C. Creswell, Kahire, 1965, s. 49-62.
FERİT, M.-Mesut M.; Selçuk Veziri Sahip Ata
ile Oğullarının Hayat ve Eserleri, İstanbul, 1934.
GÜRKAN, Kazım; “Selçuklu Hastaneleri”,
Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, s.33-48.
IŞIKPINAR, Ertürk M.;
“Selçuklu ve Osmanlı Ruh Sağlığı Mimarlığı”, Ankeoloji ve Sa-

1334

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

nat, S.28/31, 1985, s.8-14.
İMER, C.Ali; “Selçuk Tababeti Tarihi”, Konya Mecmuası, C.XLIV, 1942, s.31-32
KAHYA, Esin; “Anadolu Selçuklularında Bilim”, Erdem, S.5/13, 1989,
s.63-79.
KANDEMİR, Sorguç; “Selçuklularda Sosyal
İçinde Medreselerin Yeri ve Daraşşifalar”, Antalya I. Selçuklu Eserleri Semineri, Antalya 22-23
Mayıs 1986, Antalya, 1986, s.17-20.
KHAN, A. Habib; “Early Hospitals in Muslim World,” Studies in History of Medicine, Vol.
VII, No: 3-4, 1983, s.203-205.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Selçuklu Şifaheneleri”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet,
(Editör: A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.1-12.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Selçuklu ve Osmanlı
Devirlerinde Tıp Öğretimi ve Eğitimi”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, (Editör: A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.23-48.
KUBAN, Doğan; “Medreseler”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara,
2002, s.161-208.
KUNTER, Halim Baki; “Darüşşifalar”, AjansTürk, S.4, Ankara, 1967, s.16-17.
KUNTER, Halim Baki; “Darüşşifalar”, Halkevleri Dergisi, S.4, 1967, s.16-17.
KURAN, Aptullah; Anadolu Medreseleri, C.I,
Ankara, 1969.
KÜHNEL, Ernist; “Madrasah”, Enzyklopaedie
des İslam, C.XXI, 1970, s.837-839.
LADİ, Cemşid; “Eski Türk Mimarisinden Medrseler”, İller Bankası Dergisi, S.4/38, 1970, s.27.
MURAT, İlhan; “Hastane Medeniyetimizin
Hastalıksız Devirleri”, Zaman Gazetesi, 28 Temmuz 1992.
NARMALI, Hilmi; Anadolu’daki Selçuklu
Medreseleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1950.
NEZİHE, T.; Die Tükische Medre İn Der
Seldsckischen und Osmanischan Epoche, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Wien, 1960.
ÖNDER, Mehmet; “Hastane”, Kültür ve Sanat,
S.4, 1976, s.13.
ÖNDER, Mehmet; “Selçuklu Darüşşifaları
(Şifa Yurtları ve Hastahaneleri) Nasıl Çalışır?”
Sağlık Hastanesi Dergisi, S.2/7-8, 1988, s.36.
SAMUK, Fevzi; Türkiye’de Akıl Hastanelerinin Dünü ve Bugünü, İstanbul, 1980.
SARTUGAN, Erdal; “Selçuklularda Tıp ve
Tıp Kuruluşları”, Vakıflar Dergisi, S.11, 1976,
s.293-313.

SAYILGAN, Kadri; “Anadolu Selçukluları’nda
Eğitim ve Öğretim”, Kayseri Kültür, S.3, Kayseri,
1981, s.32-33.
SAYILGAN, Mehmed Kadri; “Selçuklu Medreseleri”, Erciyes, S.1, (Ocak 1978), s.21.
SAYILGAN, Mehmet Kadri; “Medreseler”,
Ecriyes, C.I, S.3-4, 1978, s.27-28.
SORGUÇ, Kandemir; “Selçuklularda Sosyal
Yapı İçinde Medresenin Yeri ve Darüşşifalar”,
Antalya I. Selçuklu Eserleri Semineri (22 Mayıs
1986), Antalya, 1986, s.17-20.
SOYLU, Hamit; “Türkiye’de Akıl Hastanelerimizin Tarihçesi ve Bugünkü Durumu”, Tıp
Dünyası, S.2, İstanbul, 1967, s.93-113.
SÖZEN, Metin; Anadolu Medreseleri: Selçuklu ve Beylikler Devri, Açık Medreseler, C.I, İstanbul, 1970.
SÖZEN, Metin; Anadolu Medreseleri: Selçuklu ve Beylikler Devri, Kapalı Medreseler, Bir
Kısmı Ayakta Olan Medreseler, Kaynaklardan
Bilinen Medreseler, İstanbul, 1972.
ŞAMİL, Kamil; “Kayseri’nin İlk Kadınlarından İsmail El-Herevi (Ö. 537/1142) ve Danişmendli Döneminde Kayseri’de İlim”, II. Kayseri
ve Yöresi Tarihi Sempozyumu (16-17 Nisan 1998)
Bildiriler, Kayseri, 1998, s. 417-422.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Dürüşşifalar”,
Önasya, C.III, S.35, (Temmuz 1968), s.12-13.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Medreseler”,
Önasya, C.III, S.29, (Ocak 1968), s.11-12.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Türk Kültür Tarihi, Darüşşifalar”, Önasya, C.III, S.35, (Temmuz
1968), s.15-16.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Selçuklu Darüşşifaları”, Türk Kültürü, S. 9/106, 1971, s.34-37.
ŞEHSUVAROĞLU, B.N. v.d.; Türk Tıp Tarihi, Bursa, 1984.
ŞENALP, Hasip; “Şifahaneler”, Çağrı, S.128,
1968, s.5-6.
TERZİOĞLU, Aslan; “Ortaçağ Türk-İslam
Hastahanelerinin Mimari Tarihindeki Yeri”, Arkitekt, S.34/133, 1970, s.121-149.
TERZİOĞLU, Aslan; “Türk İslam Hastaneleri ve Avrupa’ya Tesisleri”, Belleten, C.XXXIV,
S.133, 1970, s.130-133.
TERZİOĞLU, Aslan; “Selçuklu Hastaneleri
ve Avrupa Kültürüne Tesirleri”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, s.49-74.
TERZİOĞLU, Aslan; “Selçuklu Tıp Medeniyeti ve Avrupa Taabitine Tesirleri”, Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri, 1982, s.71-98.

TERZİOĞLU, Arslan; “Selçuklu Hastaneleri
ve Tekabetinin Avrupa’ya Tesirleri”, İlim ve Sanat, S.3, İstanbul, 1985, s. 19-30.
TERZİOĞLU, Aslan; Selçuklu ve Osmanlı
Darüşşifaları, İstanbul, 1986.
TERZİOĞLU, Arslan; “Bimaristan”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul, 1992, s.163-178.
TERZİOĞLU, Arslan; “Bimaristan”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul,
1992, s.163-178.
TERZİOĞLU, Aslan; Türk-İslam Hastahaneleri ve Takabetinin Avrupa’da Tıbbi Rönesansı
Etkilemesinden Türk Tıbbının Batılılaşması, İstanbul, 1992.
UZLUK, Şehabettin; “Anadolu’da Selçuklu
Hastahaneleri”, Türk Tıp Tarihi Araştırmaları, S.12,
1939, s.135-146.
ÜNVER, A. Süheyh; Tıp Tarihi, İstanbul,
1938.
ÜNVER, A. Süheyh; “Anadolu Selçukluları’nda
Sağlık Hizmetleri”, Malazgirt Armağanı, Ankara,
1972, s.9-31.
ÜNVER, A. Süheyh; “Selçuklu ve Osmanlı Hastahanelerinin Kuruluş Nedenileri”, Dirim, S.47/1,
1972, s. 35-37.
ÜNVER, A. Süheyh; “Anadolu Selçuklu Hastaneleri ve Ruh Sağlığı Hizmetleri” Selçuklu
Araştırmaları Dergisi, S.4, 1975, s.14-24
ÜNVER, A. Süheyh; “Anadolu Selçuklu Laik
Hastaneleri ve Ruh Sağlığı Hizmetleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.4, Ankara, 1975, s.209221.
ÜNVER, A. Süheyh; “Tarihte Eski Türk Hastaneleri”, Tıp Yolunda Yılbaşı, 1993, s.23-31.
ÜNVER, A. Süheyh; Orta Zamanda XVII’inci
Asıra Kadar Türk Hastaneleri Tarihi, İstanbul,
1993.
YETKİN, Şerare; “Anadolu Selçuklu Şifaheneleri”, Türk Kültürü, S.10, 1963, s. 23-31.
YURDAKÖK, M.; “Yılan ve Sağlık”, Bilim ve
Teknik Dergisi, S.163, 1981, s. 24-25.
Kayseri Medreseleri İle İlgil Kaynakça
ERTAN, Tülin; Kayseri Medreseleri, (İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı
Kürsüsü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1971.
İNBAŞI, Mehmet; “Kayseri’de Selçuklu Medresesi ve Bunların Osmanlılar Zamanındaki Durumu”, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim
ve Din Sempozyumu 30-31 Mayıs 1996, Kayseri,
1998, s.85-94.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1335

KARS, Zübeyr; “Kayseri Eğitim Tarihi Üzerine Bir Deneme” I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan 1996), Kayseri,
2000, s.175-192.
Gevher Nesibe Medresesi/Dürüşşifası
AKOK, Mahmut; “Kayseri’de Gevher Nesibe Sultan Darüşşifası ve Sahabiye Medresesi
Rölöve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S.
27/1, Ankara, 1968, s.133-184.
AKŞEHİRLİOĞLU, A. Avni; “Anadolu’da İlk
Tıp Mektebi ve Kliniğimiz” Tıbbiyeliler Bayramı,
İstanbul, 1945, s. 13-17.
ALAY, Yusuf; “Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi Hakkında Yerli ve Yabancıların Düşündükleri”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi
(Tıp Mektebi) (1206), (Editör: A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.75-82.
ANONİM; ‘‘Kayseri Çifte Medrese’’, Türkiye,
S.23, Ankara,1978.
ANOMİM; Gevher
Nesibe
MedresesiDarüşşifası, İstanbul, 1982.
ANONİM; “Selçuklu ve Osmanlı Hastane
Yapımı” Medica, (Ağustos 1987), s.11-12.
ANONİM; “Şifaiye ve Gıyasiye Medresesi”,
Gezelim, S.2. (Temmuz-2000), s.32.
ANONİM; “Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi”, Şu Bizim Kayseri, (Nisan-Haziran), İstanbul,
2001, s.22-33.
AYDIN. Erdem “Anadolu’daki Ticaret Yolları ve Selçuklu Sağlık Hizmetleri” Yeni Tıp Tarihi
Araştırmaları, S 2-3, 1997, s.165-175
AYDÜZ, Selim; “Selçuklu Hastaneleri”, Sızıntı, S. 222, İzmir, 1997, s.249-251
BAYBURTOĞLU, Zafer; “ G ı y a s i y e Şifahiye ya da Çifte Medrese” Sanatsal Mozaik,
S.15, 1996, s.38-43
BAYBURTOĞLU, Zafer;
“Kayseri
Çifte
Medrese”; Vakıf ve Kültür, S.1, 1998, s.40-45.
BAYRAKTAR, Hakan; “Dünyanın İlk Tıp Fakültesi: Gevher Nesibe”, Paramedikal, C.II, S.5, s.7-9.
BOSTAN, Selen. B. ; “Gevher Nesibe Darüşşifa Taç Kapısı Üzerine Bir Yorum”, Prof. Dr. Zafer
Bayburtoğlu Aramağanı Sanat Yazıları, (Editörler:
M. Denktaş, Y. Özbek), Kayseri, 2001, s.97-102.
BÜLBÜL, Yalçın; Kayseri’nin Yetiştirdikleri: Gevher Nesibe Sultan ve Darüşşifası, Mavi
Erciyes-Kayseri Polis Dergisi, S.2 (Şubat 2000), s.
42-43
ELKOVAN, Tevfik; “Gevher Nesibe Şifaiyesinin Kapısında Bulunan ve Kaybolmakta Olan
Yılan Kabartması Üzerinde Bir Araştırma”,
Kayseri Gevhre Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası,
Kayseri, 1983, s.24-32

1336

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

GÖDE, Kemal; “Melike Gevher Nesibe Tıp
Fakültesi ve Hastanesi” Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Gevher Nesibe Tıp Günlüğü, Kayseri,
1982, s.65-70
GÖDE, Kemal; “Melike Gevher Nesibe ve Adına Yapılan Tıp Fakültesi ile Hastanesinin Dünü
ve Bugünü”, Erciyes, S.49, Kayseri, 1982, s.6-7
GÖKMEN, A.–Ballık. E;
“Kayseri Çifte
Medrese”, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi,
Ankara, 1986
GÜLERSOY, Tuncer; “Kayseri Gevher Nesibe
Tıbbiyesindeki Türk Damgaları ve Taşçı işaretleri;” Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi), (Editör: A. H. Köker), Kayseri,
1992, s.47-48.
GÜRKAN, Kazım İsmail; “L. Hôpital-ecole
de Kayseri” Pogine di Storia della Medicino, S.8,
1964, s.3-10.
GÜRKAN, Kazım İsmail; Kayseri Mektebi
Hastahanesi, İstanbul, 1969.
İNAN, Afet; “748 Yılın Ardında kalan Bir
Türk Tıp Kurulu” Cumhuriyet Gazetesi, 7 Ekim
1954.
İNAN, Afet; “748 Yılın Ardında Kalan Bir
Türk Tıp Kurulu”, İstiklal Gazetesi, 2 Ekim
1954.
İNAN, Afet; “Türk Kadınlarının Yaptırdıkları Sağlık Kurumları ve 749 Yıl Önce Yapılan
Gevher Nesibe Şifaiyesi”, 14 Mart Tıp Bayramı,
İstanbul, 1955, s.22-26.
İNAN, Afet; “749 Yılın Ardında Kalan Bir
Türk Tıp Kurulu”, Tüberküloz ve Toraks, S. 3/2,
1955, s. 138-139.
İNAN, Afet; “Kayseri’nin 750 Yıllık Şifaiye
Tıp Medresesi”, Türkiye Turing ve Otomolil Kurumu Belleteni, S.179,1956, s.8-9.
İNAN, Afet; “750 yıl Önce Anadolu’da Türk
Kadınının Kurduğu Tıbbiye”, Kültür Dünyası,
S.22-23, 1956, s.9-11.
İNAN, Afet; “Kayserinin 749 Yıllık Şifaiye
Tıp Medresesi”, Belleten,
C.20, S.78, 1956,
s.217-222.
İNAN, Afet; “The Kayseri Şifaiye”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.189,
1957, s.28-29.
İNAN, Afet; “Türk Kadınlarının Yaptıkları
Sağlık Kurulları ve Gevher Nesibe Şifaiyesi” Tüberküloz ve Toraks, S.3/2, 1959, s.140-145.
İNAN, Afet; Kayseri Gevher Nesibe Sultan
Şifaiyesi, Ankara, 1969.
İNAN, Afet; “Türk Kadının Siyasal Hak ve
Görevleri”, Milliyet Gazetesi, 20.08.1972.

İNAN, Afet; “Kayseri’de Gevher Nesibe Şifaiyesi (H. 602-M. 1206)”, Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972, s.1-7.
İNAN, Afet; “Kayseri’de Gevher Nesibe Şifaiyesi (H. 602-M. 1206),” Ellinci Yılda Tarihten
Geleceğe, Ankara, 1973, s.30-35.
İNAN, Afet; Tarih Boyunca Türk Kadınlarının Hak ve Görevleri, İstanbul, 1975.
KAMAN, Altan; “Gevher Nesibe Adına”,
Gevher Nesibe Dergisi, S.5, (Mart Nisan 1993),
Kayseri, s.12.
KARAKAYA, Nilay; Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kayseri, (Tarih Yok).
KARAMETE, Kemaleddin; “Kayseri Tıbbiyesi (602. h) (1205. m.)” Erciyes, S.17, Kayseri,
1941, s.521-526.
KARAMETE, Kemaleddin; “Kayseri Tıbbiyesi (602h-1205m.) Türkiye Cumhuriyeti Sınırları
Dahilinde En Eski Türk Tıbbiyesi ve Hastahanesi: Şifaiye veya Gıyasiye Medreseleri”, Erciyes,
S.2-7, (Mayıs 1941), s.499-526.
KIRCA, Celal; “Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve Düşündürdükleri”, Erciyes, S.53, Kayseri,
1982, s.10-11.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Gevher Nesibe Sultan”, Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Sultan
Tıp Fakültesi Mecmuası, S.2/1-2, Kayseri, 1980,
s.1-4.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Kayseri Tıbbiyesinin Kurtarılması”, Erciyes, S.5/49, Kayseri. 1982,
s.1-2.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Gevher Nesibe Sultan”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi
(Tıp Mektebi) 1206, (Editör: A.H. Köker), Kayseri,
1992, s.5-7.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Gevher Nesibe Tıp
Tarihi Müzesi”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan
Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206), (Editör: A.H.
Köker), Kayseri, 1992, s.73-74.
KÖKER, Ahmet Hulusi;
“Gevher Nesibe”,
Gevher Nesibe Dergisi, S.2, (Aralık 1992), Kayseri,
s.11.
KÖKER, Ahmet Hulusi;
“Kayseri Gevher
Nesibe Tıbbiyesinde Tıp Öğrenimi ve Öğretimi”,
Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp
Mektebi) (1206), (Editör: A.H. Köker), Kayseri,
1992, s.57-62.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesinin Mimarisi”, Selçuklu Gevher
Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206),
(Editör: A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.17-30.
KÖKER, Ahmet Hulusi; “Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesinde Çalışan Hekim ve Müderris-

ler”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi
(Tıp mektebi) (1206), (Editör: A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.49-56.
KÖKER, Ahmet Hulusi;
“Gevher Nesibe
Şifaiyesindeki Türk Tıp Amblemi Yılanlar ve
Sağlık”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206),(Editör: A.H. Köker),
Kayseri, 1992, s.69-72.
KÖKER, Ahmet Hulusi;
“Gevher Nesibe
Darüşşifası ve Tıp Medresesi”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XIV, İstanbul, 1996,
s.39-42.
KUNTER, Halim Baki; “Kayseri Darüşşifası”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
S.75. 1948, s.8-10.
KURAN, Abdullah; “Gıyasiye ve Şifaiye Medresesi (Çifte Medrese)” Şu Bizim Kayseri, Kayseri
İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Bülteni, (Ocak
2002), s.20-21.
SABAH, Mahmut; “Kayseri’de Yedi Asır
Önce Kurulan Tıp Fakültesi”, Türkiye Turing ve
Otomobil kurumu Belleteni, S.258, 1963, s.10-11.
SAYILGAN, Mehmet Kadri; “Şifaiye Tıp
Medresesi”, Kayseri Kültür, S.1, (Nisan 1981),
Kayseri, 1981, s.22-26.
SAYILGAN, Mehmet Kadri; “Kayseri Gevher
Nesibe Tıp Sitesi ve Tıp Tarihi Müzesinin Kuruluşu” Dirim, S.61/9-10, 1986, s.295-307.
SAYILGAN, Mehmet Kadri; “Kayseri Gevher
Nesibe Tıp Sitesi ve Tıp Tarihi Müzesinin Kuruluşu Üzerine”, Erciyes, S. 87, (Mart 1985), s.1-4.
SİPAHİOĞLU, Hüseyin;
Kayseri Gevher
Nesibe Sultan Tıp Sitesi (1206), Kayseri, 1981.
SİPAHİOĞLU, Hüseyin; “Kayseri Gevher Nesibe Sultan Darüşşifası (1206)” Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri
11-13 Mart 1982, Tebliğler, Ankara, 1982, s.59-60.
SİPAHİOĞLU, Hüseyin; “Kayseri Gevher Nesibe Sultan Medical Complex (Darüşşifa) 1206”,
Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası
ve Tıp Günleri, 11-13 Mart 1982 Tebliğler, Ankara,
1982, s.61-62.
SUBAŞI, İ. Muhsin; “Bir Hüznün Doğurduğu
Şaheser, Şifaiye-Gıyâsiye Medresesi”; Erciyes,
S.110, Kayseri, 1987, s.8-20.
SUBAŞI, Muhsin İlyas; “Gevher Nesibe’den
Korkanlar mı var?” Erciyes, S.114 (Haziran
1987), s.3-4.
ŞEHSUVAROĞLU, Bedi N; “Kayseri Darüşşifası”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni. S. 75, İstanbul, 1948, s.8-9.
ŞEHSÜVAROĞLU, B.N.; Anadolu’da Dokuz
Asırlık Tıp Tarihi, İstanbul, 1957.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1337

TEKTEN, Kemâl; “Şehrimizde Bir Medeniyet Sembolü (Gıyasiye Şifaiye Medresesi)” Dergi
38, S.1, (Mart - Nisan) 1997, s.25.
ULUSOY, Hikmet; “İlk Tıp Fakültesi
Kayseri’de” Beyaz Şehir, S.3, (Güz 1995), s.36.
ÜNVER, A. Süheyh; “İlk Tıp Mektebi ve Şerriyatımız Sekiz Asırlık Evvel Kayseri’de Açılmıştır 602 h.–1209 m.”, Tedavi Serriyatı ve Laboratuarı, S.2/ 5, 1932, s.1-10.
ÜNVER, A. Süheyh; “Cüzzam Hastalığına
Dair Arşiv Kayıtları ve Kayseri Lepra Seriri”,
Dirim, S. 10/3, Mart 1935, s.1-3.
ÜNVER, A. Süheyh; Tıp Tarihi, İstanbul,
1943.
ÜNVER, A. Süheyh; “750 Sene Önce
Kayseri’de Açılan İlk Tıp Mektebi ve Kliniği”,
14 Mart Tıp Bayramının 749. Yılı Münasebetiyle
Yapılan Konuşmalar, İstanbul, 1955, s.34-37.
ÜNVER, A. Süheyh; 749 Yıl Önce Kayseri’de
Açılan İlk Tıp Mektebi ve Kliniği, Ankara, 1955.
ÜNVER, A. Süheyh; “750 Sene Önce
Kayseri’de Açılan İlk Tıp Mektebi ve Kliniği”,
Dirim, S.30/3, 1955, s.138-143.
ÜNVER, A. Süheyh; 750 Yıl Önce Kurulan
Kayseri Tıbbiyesi, İstanbul, 1956.
ÜNVER, A. Süheyh; Kayseri Tıp Sistemimiz
760 Yaşında, İstanbul, 1966.
ÜNVER, A. Süheyh: “Hospital und Arztechule
von Kayseri”, Arz Teblatt, 1968, s.29-32.
ÜNVER, A. Süheyh; “Kayseri Şifaiyesi ve Tıp
Medresesi”, İmage Roche, S.4, İstanbul, 1969,
s.29-32.
ÜNVER, A. Süheyh; “Kayseri Şifaiyesi ve Tıp
Medresesesi” İmarge Resimli Tıp Dergisi, S.4.
1969, s.4-5.
YİNANÇ, Refet;
“Kayseri ve Sivas Darüşifalarının Vakıfları”, Belleten, C.XLVIII, S.189190, Ankara, 1984, s.299-307.
YİNANÇ, Refet; “Kayseri Gevher Nesibe tıp
Mektebinin Vakfiyesi”, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, C.VII, S.4, 1985, s.363-366.
YİNANÇ, Refet; “Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesinin Vakfı”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan
Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206), Kayseri, 1992,
s. 13-16.
Sahip Ata/Sahabiye Medresesi
AKOK, Mahmut; “Kayseri’de Gevher Nesibe Darüşşifası ve Sahip Ata Medresesi Rölöve
ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S.17, 1968,
s.133-184.
TUNCER, Orhan Cezmi;
Kayseri
Sahip
Ata Medresesi, Ankara, 1988.

1338

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

3.2.2.3. Avgunlu Medresesi
ABİCEL, Mustafa; “Kayseri Merkez Avgunlu
Medresesi”, III. Vakıf Haftası (4-9 Aralık 1990),
Ankara, 1991, s.237-254.
ARA, Altun; “Avgunu Medresesi”; Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. IV, s.116.
3.2.2.4. Pervane Bey Medresesi
ÇAYIRDAĞ, Mehmet;
“Kayseri’de Pervane Bey Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S.26, Ankara,1997, s.225-226.
Mezar Anıtları İle İlgili Genel Kaynakça
ARIK, M. Oluş; “Erken Devir Anadolu Türk
Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, S.11,
Ankara, 1967 (1969), s.110-119
BAŞKAN, Seyfi;
“Anadolu Selçuklu ve
Beylikler Dönemi Mimarlığında Türbe ve Kümbetler”, Kültür ve Sanat, C.I, S.3, Kayseri, 1989,
s.54-59.
BATES, Ülkü Ülküsal; “An Introduction on
the Study of the Anatolian Türbe and its Inseriptions as Historical Documents”, Sanat Tarihi
Yıllığı, S.4, 1971, s.73-81.
GÜLER, M: İzzet; “Türk Mimarisinde ilk
Türbe Yapıları”, İller Bankası Dergisi, S.1, No:2,
1967, s.26.
KUBAN, Doğan;
“Türbeler”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı (Editör: D. Kuban), Ankara,
2002, s.213-226
ÖNEY, Gönül; “İran ve Anadolu Selçuklu
Türbelerinin Mukayesi”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.3, 1981, s.41-66.
ÖNKAL, Hakkı; “Anadolu Selçuklu Türbeleri”, Türk Kültürü, S.23/261 (Ocak 1985), s.29-34.
ÖNKAL, Hakkı; “Anadolu Türbe Mimarisinde Cenazelik Katının Gelişmesi”, Türk Kültürü,
S.26/307, 1988, s.732-738.
ÖNKAL, Hakkı; Anadolu Selçuklu Türbeleri,
Ankara, 1996.
PEKÖZ, Birsen; “Türk Mimarisinde Göçebelikten Medeniyete Geçiş: Kümbetler”, Önasya,
C.II, S.17, Ocak 1967, s.10-11.
SÜMER, Faruk; “The Seljuk Türbehs and
Tradion of Embolming”, Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, Venazia 26-19
Septembre 1963, Napoli, 1965, s.245-248.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Türbe ve Künbedler”, Önasya, C.IV, S.39 (Kasım 1968), s.1112.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Türk Kültür Tarihi, Türbe ve Künbedler”,Önasya, C.IV, S.39
(Kasım 1968), s.11-14.

TUNCER, Orhan Cezmi;
Anadolu Künbetleri, C.I, Ankara, 1986.
TUNCER, Orhan Cezmi;
“Kümbet Mimarimiz”, Kültür ve Sanat, S.1/4 (Aralık 1989), s.5460.
TUNCER, Orhan Cezmi;
“Anadolu
Selçuklu Kümbetlerinin Gelişimi ve Özellikleri” X.
Türk Tarih Kongreye Sunulan Bildiriler, C.III, Ankara, 1991, s. 1075-1080.
Kayseri Mezar Anıtları (Türbe/Kümbet)
Kaynakça
AKOK, Mahmut; “Kayseri’de Dört Mezar
Anıt”, Türk Etnografya Dergisi,
S.12, Ankara,
1969, s.17-52.
ANONİM; Kayseri Ville Aux Mausolees,
Kayseri, 1952.
KABAKÇIOĞLU, Tanju; Kayseri
Kümbetleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi),
İstanbul, 1966.
KUM, Naci; Kayseri Kümbetleri, (İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi), Kayseri, 1999.
ÖZAYDIN, Aysel; Kayseri Şehir Merkezindeki Selçuklu Kümbetleri, (Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınlanmamış Lisans Tezi),
Kayseri, 1999.
ŞENER, Selçuk;
“Kayseri Selçuklu Türbelerinde Malzeme Kullanımı”, VI. Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002) Bildiriler, (Editörler:
M. Denktaş-Y. Özbek-A. Sağıroğlu Arslan), Kayseri, 2002, s.715-734.
YURDAKUL, Erol-ÇAĞIRDAĞ Mehmet;
“Kayseri Erciyes Eteklerinde Bulunan İki Türbe”,
Vakıflar Dergisi, S.12, 1978, s.163-178.
Hunat Hatun Türbesi
EGEMEN, Affan; “Kayseri’de Huand Hatun Türbesi”, Yapı Teknik, C.II, No:17, 1959, s.4.
Döner Kümbet
ANONİM; “Şah Cihân Hatun Türbesi: Döner Kümbet”, Melikgazi Belediyesi Dergisi, S.2
(Mart 1991), s.25.
ANONİM: “Döner Kümbet”, Kaylife, S.4,
(Eylül 2000), s.32.
PEKER, Ali Uzay; “Ortaçağ Türbe Mimarisinin İçerdiği Anlamlar ve Kayseri Döner kümbet Örneği”; I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (11-12 Nisan 1996. ), Bildiriler, Kayseri, 2000,
s.291-302
TÜMER, Fahri; “Döner Kümbet”, Erciyes,
S.3, 1938, s.94

Melikgazi Türbesi
ALTAY, Hilmi; Kayseri Pınarbaşı Kazası Civarında Melikgazi ve Koçcağız Türbeleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul,
1951.
ESKİOĞLU, Mehmet- ÇAYIRDAĞ Mehmet;
Melikgazi Türbesi Rehberi ve Danişmendliler’in
Kayseri’deki Eserleri, Kayseri, 1987.
GÜNDOĞDU, Kenan; “Melikgazi” I. Kayseri
ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildileri (11-12 Nisan 1996), Kayseri, 2000, s.115-118.
ÖZGÜÇ, Tahsin – AKOK, Mahmut; “Melik
– Gazi Türbesi ve Kalesi”, Belleten, C.XVIII,
S.18/71, 1954, s.331-336.
Kervansaray/Şehirdışı Hanlarla İlgili Genel
Kaynakça
AKALIN, Şebnem; “Anadolu Selçuklu Kervansaraylarındaki Köşk Mescitler, Sanat Tarih Araştırmalar Dergisi”, S.1/1, 1987, s.3-7.
AKOZAN, Feridun; “Türk Hanları ve Kervansarayları”, Sanat Tarihi Araştırmaları, S.1,
1963, s.133-167.
ASLANAPA, Oktay; “Ortaçağda Türlerin İleri Bir Sosyal Yardım Müessesesi: Kervansaraylar”, Türk Kültürü, S.1/5 (Mart 1963), s.26-30.
AYİTER, Kudret; “Anatalische Karawansereien in Seldschukischer und Osmanischer
Zeit”, Südasteuropa Mitteilungen, S.16/1-3, 1976,
s.52-58.
AYTAÇ, İsmail; “Selçuklu Kervansarayları”,
Türkler, (Editörler: H.C.Güzel-K.Çiçek-S.Koca),
C.VII, Ankara, 2002, s.852-862.
BEKTAŞ, C; Selçuklu Kervansarayları Korunmaları Kullanımları Üzerine Bir Öneri-A
Proposal Regardign The Seljuk Caravanserais,
Their Protection and Use, İstanbul, 1999.
BEŞE, Hakkı Kâmil; “Tarihte Kervan Yolculuğu ve Türk Kervansarayları”, Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.86. 1949, s.7-9
CEZAR, Mustafa; “Türk Tarihinde Kervansaray”, VIII. Türk Tarih Kongresi Ankara 1115 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.II,
Ankara, 1981, s.931-940.
ÇELİKER, Seyit; “Ortaçağ Kayseri ve
Çevresi Hanları-Kervan Yolları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 1998.
DEMİR, Ataman; “Anadolu Selçuklu Hanları”, İlgi, S.42, 1985, s.2-7.
DORA, Rıza Ruşen; “Osmanlılar Öncesi Türk
Han ve Kervansarayları”, İlgi, S.16, 1982, s.815.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1339

DURUKAN, Aynur; “Selçuklular Döneminde
Ticaret Hayatı ve Antalya”, Antalya 3. Selçuklu
Semineri (10-11 Şubat 1989) Bildirileri, İstanbul,
1989, s.50-59.
DURUKAN, Aynur; “Transitional Examples
of Hans in Anatolian-Turkish Architecture”, Seventh İnternational Congress of Turkish Art, Warsow 1983, Warsow, 1990, s.89-97.
DURUKAN, Aynur; “Niçin Kervansaray”,
Vakıf ve Kültür, S.1/1, 1998, s.29-35.
(ELDEM) Halil Ethem;
“Anadolu’da Selçuklu Hanlaı”, Türk Yurdu, C.XIV, No:107, 1334,
s.183-188.
(ELDEM) Halil Edhem; “Anadolu Selçuklu Hanları”, Osmanischer Lloyd Gazetesi,
3.10.1917.
ERDMAN, Kurt;
Das Anatolische Karavansaray Des 13. Jahrhunderts, Berlin, 1961.
ERDMANN, Kurt; Kervansaraylar, Berlin,
1961.
ERDMANN, Kurt; “Das Selschukische Karavansaray”, Zeitschrift Für Kultumustausch,
S.12, 1962, s.163-169.
ERDMANN, Kurt; “Karavansaraybautan
Neuerer Zeit in Anatolien,” Der İslam,
S.39,
1964, s. 71-78.
ERDMANN, Kurt; “Das Anatolische Karavansarayı” Zeitschrift für Kulturaustaich Institut
für Auslands beziehungen, Heft 2-3 Stutgard, 1962,
s.163-170 (Çeviren: F. Tunçdağ) “Selçuklu Kervansarayı”, Önasya, C.II. S.13, 1966, s.10-11; C.II,
s.14, 1966, s. 10-12,21.
ERDMANN, Kurt; “Selçuklu Kervansarayları” (Çeviren: F. Tunçdağ), Önasya, C.II, S.13-14,
1966, s.10-11-21.
ERSOY, Bozkurt;
“Osmanlı Öncesi Anadolu Kervan Yolları ve Üzerindeki Kervansaraylar”, Kültür ve Sanat, S.25, 1989, s.22-26.
ERSOY, Bozkurt;
“Anadolu Selçuklu Kervansarayları” Kültür ve Sanat, S.31, 1989, s.16-20.
İLTER, İsmet; Tarihi Türk Hanları, Ankara,
1969.
KARAMAĞRALI, Haluk;
“Anadolu Selçuklu Kervansarayları”, Önasya, S.61-62, 1960,
s.4-5
KLEISS, Wolfram; “Anatolische und İranische Karavanserails in Seldschukischer Zeit”,
X. Türk Tarih Kongresi, Ankara 22-26 Eylül 1986
Kongreye Sunulan Bildiriler, C.III, Ankara, 1991,
s.945-950.
KUBAN, Doğan;
“Kervansaraylar”, Selçuklu Çağında Anadolu (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.227.

1340

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

KUYULU, İnci;
“Anadolu Selçuklu Kervansarayları ile Orta Asya Kervansaraylarının
Karşılaştırmasına Yönelik Deneme”, Sanat Tarihi Dergisi, S.8, İzmir, 1996, s.51-79.
MANDEL, G; I. Caravanserragli Turchi, Milan, 1988.
MEZ, A.; “Orta zaman Türk İslam Dünyasında Kara Yolları” (Çeviren: C. Köprülü), Ülkü
Halkevleri Dergisi, S.10, Ankara, 1937, s.25-26
OGAN, Aziz; “Türkün Medeni ve İçtimai
Yapılarından Han ve Kervansaraylar”, Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.38, 1945,
s.24-26.
ÖGEL, Semra; “Anadolu Selçuklu Kervansaraylarının Tezyinatı”, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1954.
ÖNGE, Yılmaz; “Die Baeder Der Seldschukischen Karawanserien in Anatolien”, Ars Turcica
Atken des VI. Internationalen Kongresses für Türkische kunst, München 3-7 September, 1979, C.I.
München, 1987, s.281-285.
ÖZDOĞAN, Kazım; “Selçuk Kervansarayları”, Yeni Erciyes Dergisi, S.118, 1955, s.141-170.
ÖZDOĞAN, Kazım; “Selçuk Kervansarayları”, Yeni Erciyes Dergisi, S.119, 1956, s.9-10.
ÖZERGİN, M. Kemal; Anadolu Selçukluları
Çağında Anadolu Yolları, (İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul, 1959.
ÖZERGİN, M. Kemal;
“Anadolu
Selçuklu Kervansarayları”, Tarih Dergisi, S.20,
1965, s.141-170.
ÖZERGİN, M. Kemal; “Anadolu’da Selçuklu
Kervansarayları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi, C.XV, S.20,
1965, s.141-170.
RIEFSTAHL, R.M; “New Types of Seljuk
Hans in Anatia” Parnassus, S.1/3, 1929, s. 21-29.
ROGERS, J. Michael; “Royal Carvansarays
and Royal Inscriptions in Seljuk Anatolia;” In
Merraiam Albert Louis Gabriel, 1978, s.397-431.
ROUX, Jean Paul; “Les
Caravanserails
Seldjoukides d’Asie Minure”, Archeologia, S.139,
1980, s.28-40.
SELEN, Hamit Sadi; “Türkiye’nin Yol Sistemi” Türk-Coğrafya Dergisi, S.3-4, 1973, s.352371.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Türk Kervansarayları”, Önasya, C. II, S.24, (Ağustos 1967), s.1011.
TURAN, Osman; “Selçuk Kervansarayları”, Belleten, C.X, S.39, 1946, s.471-495.

TURAN, Osman; “Selçuk Kervansarayları”, Türkler, (Editörler: H.Güzel-K.Çiçek-S.Koca),
C.VII, Ankara, 2002,s.753-763.
TÜRKERİ, Kemal; Anadolu Selçuklu Han ve
Kervansarayları, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul, 1955.
ÜLKEN, Hilmi Ziya; “Kervan ve Kervansaray”,
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
S.93, 1949, s.9-11.
YAVUZ, Ayşıl Tükel;
“Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Mekan-İşlev İlişkisi İçinde
Savunma ve Barınma”, IX. Vakıf Haftası Kitabı,
Ankara, 1992, s.253-284.
YAVUZ, Ayşıl Tükel;
“Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansaraylarının Tipolojisi” IV. Milli
Selçuklu Kültür ve Medeniyet Semineri Bildirileri,
25-26 Mayıs 1994, Konya, 1995, s.183-198.
YETKİN, Suut Kemal;
“Selçuklu
Kervansaraylarının Özellikleri”, Milletlerarası Birinci
Türk Sanatları Kongresi 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.408-410
YETKİN, Şerare; “The Seljuk Shifa-Hanes
in Anatolia”, Cultura Turcia, S.1/1, 1964, s.136146.
YİĞİT, Hülya; “Sosyal Hizmetler Açısından
Selçuklu Kervansarayları”, Türkler,(Editörler:
H.Güzel-K.Çiçek-S.Koca), C.VII, Ankara 2002,
s.301-307.
Kayseri Kervan Yolları/Kervansarayları/Şehirdışı Hanları
CANTAY, Gönül;
“Kayseri ve Kervan Yolları
I”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri, 1998, s.101-112.
CANTAY, Gönül; “Kayseri
Kervanyolları
II,”III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, (06-07 Nisan 2000) Kayseri, 2000, s.73-84.
ÇELİKER, Seyit; Ortaçağ Kayseri ve Çevresi Hanları – Kervan Yolları, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi),
Kayseri, 1998.
GÜLEÇ, Oğuz;
Kayseri
Civarındaki
Anadolu Selçuklu Kervansarayları Taş Tezyinatı, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi), İstanbul 1973.
Sultan Hanı
AKOK, Mahmut; “Kayseri’de Tuzhisarı,
Sultan Han, Köşk Medrese ve Alaca Mesut Diye
Bilinen Üç Selçuklu Mimari Eserin Rölövesi”,
Türk Arkeoloji Dergisi, S.27/2, Ankara, 1968. s
5-41.

EGEMEN, Affan; “Kayseri’de
Sultan
Hanı”, Yapı Teknik, C.II, No:9, 1957, s.2
Karatay Hanı/Kervansarayı
AKALIN, Şebnem; Karatay Han’ın Çeşme
Eyvanını Kuşatan Hayvan Figürleri ile İlgili
Bazı Yorumlar, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), İstanbul, 1988.
AKALIN, Şebnem; “Karatay Hanın Bereket
ve Nazar Boncukları”, Türkiyemiz, S.59, 1989,
s.18-29.
ANONİM; “Kayseri”, Türkiye, S.45, 1964,
s.14-16.
ASLANAPA, Oktay: “Karatay Han’ın Çeşme Eyvanını Kuşatan Hayvan Figürleri ile İlgili
Bazı Yorumlar”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.2/5, 1989, s.54-55.
GÜNDÜZ, Sema; Karatay Han Portalleri
Süsleme Programı, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara, 1999.
GÜNDÜZ, Sema; “Karatay Han Portalleri
Süsleme Programı İkonografisi”, Ortaçağda Anadolu Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan, Ankara,
2000, s.291-306.
KUNTER, Halim Baki; “Karatay Kervansarayı”, Ülkü, S.2/14, (Şubat 1948), s.17-19.
ÖZDOĞAN, Kazım; “Karatay Kervansarayları Celâleddin Karatay” Yeni Erciyes, S.1/ 9-10
(Ocak 1956), s.13-14.
ROUX, J.P.; “Le Decor Animi edu Carovonerail de Karatay en Anatolia,” Syria, S.49, 1972,
s.378-391.
ŞENGÜL, Ömer;
“Süslemeleri Açısından
Celâleddin Karatay” (Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Kayseri, 1997.
TURAN, Osman; “Selçuklu Devri Vakfiyeleri; III. Celaleddin Karatay; Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, S.45, C.XII, Ankara, 1948, s.17171.
UĞUR, M, Ferit;
“Karatay Kervansarayı”, Konya Mecmuası, No:35, 1941, s.3026-3033.
Savunma Yapıları/Kalelerle İlgili Genel Kaynakça
BARAN, Ali; Anadolu’daki İç Kale Cami ve
Mescidleri, Ankara, 2001.
BARAN, Ali; “Türk Sanatında Kale Mimarisi”, Türkler (Editörler: H.C. Güzel-K.Çiçek-S.
Koca) C.VII, Ankara, 2002, s.876-890.
SEVEN, Nazmi; Anadolu Kaleleri, Ankara,
1959.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1341

Kayseri Savunma Yapıları/Kale
AKOK, Mahmut; “Kayseri Şehri Tarihi İç
Kalesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. 23/2, Ankara,
1976, s.5-38.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri Şehrinin Kuruluş Yeri ve Kalesinin Tarihi Değişimi”, Kayseri, Müzesi Yıllığı, S.1, Kayseri, 1987 s.33-34.
KARAMETE, Kemaleddin; “İç Kale”, Erciyes,
S.2/18. (Haziran 1941), s.535-539.
ÖZDOĞAN, Kazım; “Kayseri’deki Tarihi
Eserler, Yoğun Burç ve Dış Kale”, Erciyes, S.1/1,
s.23-26.
Köşk/Saray/İdari Birimlerle İlgili Genel
Kaynakça
ARIK, Rüşhan; “Selçuklu Saray ve Köşkleri”,
Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.251-270.
ASLANAPA, Oktay; “Yeni Araştırmalarda
Türk Saray ve Köşklerinin Yeri”, Türk Kültürü,
S.3, 1963, s.23-28.
BAYKARA, Tuncer; “Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler”, Vakıflar Dergisi, S.19, Ankara, 1989, s.49-60.
ERAVŞAR, Osman; “Anadolu Selçuklularında İdari Mekan Olarak Devlethane”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet, Kongresi, Bildiriler, C. I, Konya, 2001, s.281-296.
GÖDE, Kemal; “Türklerde Saray Teşkilatı ve
Hayatı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.3, Kayseri, 1989, s.433-447.
SÖZEN Metin; Devletin Evi Saray, İstanbul,
1990.
ŞAPOLYA, Enver Behnan; “Saraylar”, Önasya, C. IV. S. 40. (Aralık 1968), s.10-11.
TANYELİ, Uğur; “Anadolu-Türk
Saray Mimarlığının Evrimi Üzerine Gözlemler
(12-16-Yüzyıl)”, Topkapı Sarayı Müzesi, Yıllık,
S.8, İstanbul, 1988, s.181-208.
YAVAŞ, Alptekin; Ortaçağ Konut Mimarisi
Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Selçuklu Köşkleri, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,
2000.
Kayseri’deki Köşk/Saray/İdari Birim
ERAVŞAR, Osman; “Kayseri’deki Selçuklu
Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik Nisan Özel
Sayısı, 2000, s.90-97.
Keykubadiye Sarayı
AKTUĞ, Sait; “Keykubat Devlet Çiftliği
(Kayseri)”, Erciyes, S.72 (Ocak 1949), s.103-104.
ASLANAPA, Oktay; “Kayseri Keykubadiye
Köşkleri Kazısı (1964)” Türk Arkeoloji Dergisi, S.

1342

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

131, 1964 (1965), s. 19-40.
ASLANAPA, Oktay; “Excovantions for the
Qeykubadiye Villas at Kayseri (1964)”, Journal
of the Regional Cutural İnstitute, S.1/2, 1967, s.17.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kubadiye Kazıları
Tekrar Başladı”, Erciyes, S.1/29, s.23.
ERDMANN, Kurt; “Zunvierangen Bouven
Keykubadiye (Keykubadiye’deki Dört Kemerli
Yapı Hakkında”, Yıllık Araştırmaları Dergisi, S.
2, İstanbul, 1957, s. 93-106
ORAL, M.Z. ; “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten, C.XVII, S.68, 1953, s.501-517
SATOĞLU, Abdullah; “Sultan Alâaddin Keykubat ve Kayseri’deki Keykubat Köşkü”, Erciyes, S. 38, (Tarih Yok), s.1-2.
Hızır İlyas Köşkü
KARAMETE, K; “Kayseri’de Erkilet Hıdırellez Yığma Tepesindeki Selçuklu Abidesi”, Erciyes, S.19, Kayseri, 1949, s.578-584.
KÖKER, Ahmet Hulusi;
“Erkilet Hızır
İlyas Ferahabat Senatoryumu”, Selçuklu Gevher
Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi), (1206),
(Editör: A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.43-46.
ÖZGÜÇ, Tahsin-Akok, Mahmut; “Alayhan,
Öresunhan ve Hlızırilyas Köşkü, İki Selçuklu
Kervansarayı ve Bir Köşkü”, Belleten, C.XXI,
S.81, 1957, s.139-148.
SUBAŞI, Muhsin İlyas; “Hızır İlyas Köşkü”,
Erciyes, S. 127, (Temmuz-1988), s. 7-8
UNUTULMAZ, İrfan; “Anadolu Selçuklu Sanatında Köşler ve Erkilet Hızırilyas Köşkü”, Tarih ve Toplum, S.42, İstanbul, 1987, s.31-35.
Kızıl Köşk
ERAVŞAR, Osman; “Az Bilinen Bir Selçuklu
Köşkü: Kızılköşk”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi
Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10
Nisan 2002), Bildiriler, (Editörler: M. Denktaş-Y.
Özbek-A.Sağıroğlu Aslan), Kayseri, 2002, s.365380.
Su Yapıları (Hamam-Çeşme) İle İlgili
Genel Kaynakça
AYTÖRE, Ayhan; “Türklerde Su Mimarisi” Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi Ankara
19-24 Ekim 1959 Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.45-69.
ÖNGE, Yılmaz;
Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Döneminde Su Yapıları, Ankara, 1997.
Kayseri’deki Su Yapıları 			
(Hamam/Çeşme)
DENKTAŞ, Mustafa; Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kayseri, 2000.

DENKTAŞ, Mustafa; “Anadolu’da XII-XIII
Yüzyıl Türk Hamamları”, Bilge, S.2, Ankara,
1997, s.47-51.
EYİCE, Semavi; “Hamam”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.VII, İstanbul, 1993,
s.49-90.
ÖNGE, Yılmaz; “Külliyelerimizin Yıkılan
Hamamları”, Önasya, C.VII, S.74, 1971-1972,
s.12-13.
ÖNGE, Yılmaz; Anadoluda X11-XIII. Yüzyıl
Türk Hamamları, Ankara, 1995.
ÜNVER, A. Süheyh; “Türk Hamamları”, Tarih Dergisi, S.1/5, 1950, s.195-204.
Kölük/Gülük Hamamı
TOKER, İsmail; Kayseri Gülük Hamamının
Restitüsyonu ve Restorasyon Önerileri, (Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1994.
Hunat Hatun Hamamı
ELKOVAN, Tevfik; “Hunat Hatun Çinileri”,
Erciyes, S.1/3-4 (Mart-Nisan 1978), s.1-2
ÖNGE, Yılmaz; “Kayseri Huand (Mahperi
Hatun) Külliyesinin Hamamında Yeni Bulunan
Çini Tezniyat”, Önasya, C.IV, S.47, Ankara, 1969,
s.8-9
YURDAKUL, Erol; “Son Buluntulara Göre
Kayseri’deki Hunad Hamamı”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.2, Ankara, 1971, s.141-151
Sultan Hamamı
ERAVŞAR, Osman; “Sultan Hamamı”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp
Mektebi) (1206), (Editör: A. H. Köker), Kayseri,
1992, s.31-42.
Çeşme
DENKTAŞ, Mustafa “Anadolu Türk Mimarisinde Çeşmeler”, Türkler, (Editörler: H.C.
Güzel-K. Çiçek-S.Koca) C. VII, Ankara, 2002,
s.870-875.
Kayseri Çeşmeleri
GÜLENSOY, Baybars; “Kayseri Çeşmeleri”,
Kayseri Erciyes Dergisi, S.196 (Nisan 1994), s.18-20.
YÖRÜKOĞLU, Ömer; Kayseri Çeşmeleri,
Kitabelerinin
Tercümesi-Tanıtımı-ResimleriProjesi, Kayseri, 1987.
Köprülerle İlgili Genel Kaynakça
ÇULPAN, Cevdet; Türk Taş Köprüleri (Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar), Ankara, 1975.
İLTER, Fügen; “Anadolu’nun Erken Devir
Türk Köprüleri ile İran Köprü Mimarlığı İlişkileri” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.9, 1978, s.275-300

İLTER, Fügen; Osmanlılara Kadar Anadolu
Köprüleri, Ankara, 1978.
KİENİTZ, F. K; “Eski Türk Köprüleri”, Meistewerke Sedschukiscker und Osmanischer KültürMitteilungen d Deutsch- Türk Genel, S.51, Bonn,
1963, s.6-10.
KİENİTZ, F.K.; Eski Türk Köprüleri Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da Selçuk ve Osmanlı
Kültürünün Şaheserleri, (Çeviren: A. Baydar),
Ankara, 1965.
ÖZERGİN, M.K. ; “Anadolu Selçukluları
Çağında Anadolu Yolları”, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul, 1959.
ŞAPOLYO, Enver Benhan; “Türk Kültür Tarihi, Köprüler”, Önasya, C.5, S.55, (Mayıs 1970),
s.10-14.
TUNÇ, Gülgün; Taş Köprülerimiz, İstanbul,
1978.
Kayseri Köprüleri
ÖZGEN FİDAN, Sevinç; Kayseri Köprüleri,
(Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Yayınlanmammış Lisans Tezi), Kayseri, 2003.
Mimari Ögelerle İlgili Genel Kaynakça
Mihrap
ASLANAPA, Oktay, “Anadolu’da Selçuk ve
Osmanlılar Devrinde Mihrap”, İslam Ansiklopedisi, C.VII, 1960. s.301-304.
BAKIRER, Ömür; XIII ve XIV. Yüzyıllarda
Anadolu Mihrapları, Ankara, 1976.
BAKIRER, Ömür; “Mihrabs İn Anatolia Lote
12 th to Cate 14 th Centuries”, Fifth İnternational
Congress Of Turkish Art 21-26 sept. 1975, Budapest, 1978, s.125-146.
BAKIRER, Ömür; “Aspects Generaux De
Mihrab Du Xııı Eme Au Xvleme Siecles Dans
l’Architecture Religieuse D-Anatolie”, Colloque
International, Paris Mail 1980, actes Le Mihrab
Dans I’architecture, Et La Religion Musulmanes
(Editör: A. Papadoupulo), Leiden, 1988, s.99-144.
Kayseri Mihrapları
AYDIN, Remzi; Kayseri Mihrapları, (Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Konya, 2006.
YURDAKUL, Eylem; Kayseri Mihrapları
(Kayseri Merkez ve İlçelerindeki Bulunan Cami
ve Mescidlerdeki Mihraplar), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Kayseri, 2006.
Taç Kapılarla İlgili Genel Kaynakça
ARSLANOĞLU, İ.Ahmet; “Selçuklu Taç Kapıları ve Bazı Anadolu Yapıları Restorasyonuna

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1343

Dair”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S.6, 1987,
s.125-128.
BİNAN, Muhittin; Kapılar, İstanbul, 1950.
DURUKAN, Aynur; “Anadolu Selçuklu Dönemi Portallarında Biçim ve Estetik”, Uluslar arası
Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e
Armağan 10-13 Ekim 2001 Bildiriler, İzmir, 2002,
s.261-274
ÖDEKAN, Ayla; “Pre-Ottoman Portals with
Mukarnas”, Iveme Congres International Turc,
Aix en Provence, 1971, s. 161-166.
ÖDEKAN, Ayla; Osmanlı Öncesi Anadolu
Türk Mimarisinde Mukarnaslı Portal Örtüleri,
İstanbul, 1977.
ŞAPOLYO, Enver Behnan; “Türk Kültür Tarihi”, Kapılar, Önasya, C.IV, S.41 (Ocak 1969),
s.13-14.
TANSUĞ, S.; “Soyutlanmaya İlişikin Olarak
Selçuk Portali Üstüne” Yeni Ufuklar, S. 22/258
(Mart 1975), s.42-52.
TUNCER, Orhan Cezmi;
“Anadolu
Selçuklu Taç Kapılarında Mukarnas,” I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, C.II. Konya, 2001, s.361-388.
ÜNAL, Rahmi, H.; Osmanlı Öncesi Anadolu
- Türk Mimarisinde Taç Kapılar, İzmir, 1982.
ÜNVER, A. Süheyh; “Selçuk ve Osmanlı Abidelerinde Muazzam Kapılar”, Türk Yurdu, No:10,
(Basım Yeri Yok) 1960, s.553.
Kayseri Yapılarında Taç Kapılar
TUNCER, Orhan Cezmi;
“Kayseri
Yedi
Selçuklu Taç Kapısında Geometrik Düzen”, Vakıflar Dergisi, S.26, Ankara, 1997, s.105-52
Minarelerle İlgili Genel Kaynakça
BAŞKAN, Seyfi; “Başlangıcından 14. Yüzyıl
Sonuna Kadar Anadolu Türk Mmarlığında Minareler”, Kültür ve Sanat, S.1/4, (Aralık, 1989),
s.72-78.
ÇETİNTAŞ, Sedat; “Minarelerimiz”, Güzel
Sanatlar Mecmuası, S.4, 1942, s.97-74.
EYİCE, Semavi; “Anadolu’da Türk Minareleri”, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi,
C.VII, İstanbul, 1960, s.329-355.
Kayseri Minareleri
GÜLEÇ, Esma; Kayseri Minareleri (Cumhuriyet Dönemine Kadar), Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek
Lisan Tezi), Kayseri, 2006.
Kayseride’deki Köşk Minare/Minber
Minare
ÖZKEÇECİ, İlhan; Kayseri Cami Mimarisinde Minber-Minareler, Kayseri, 1993.

1344

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Malzeme/Teknik İle İlgili Genel 		
Kaynakça
BAKIRER, Ömür; “Anadolu’da XIII. Y.Y.
Tuğla Minarelerin Konum, Şekil, Malzeme ve
Tezyinat Özellikleri”, Vakıflar Dergisi, S.9, Ankara, 1971, s.337-362.
BAKIRER, Ömür; “Anadolu Selçuklularında Tuğla İşçiliği”, Malazgirt Armağanı, Ankara,
1972, s.187-202.
BAKIRER, Ömür; Onikinci Yüzyılın İkinci
Yarısından On üçüncü Yüzyılın Sonuna Kadar
Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara, 1977.
BAKIRER, Ömür; “A Study on the Use of
Brickbans in Anatolian Seljuk Architecture”,
Mimarlık, S.4/2, 1980, s.143-181.
BAKIRER, Ömür; “Erken Dönem Mimari
Süslemesinde Geometrik Düzen Denemesi”, VII.
Türk Tarih Kongresi Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 1981, s.951-959.
BAKIRER, Ömür; Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, Ankara,1981.
BAKIRER, Ömür; “Anadolu
Mimarisinde Taş ve Tuğla İşçiliği” Başlangıcından Bugüne
Türk Sanatı, (Kordinatör: M.Önder) Ankara, 1993,
s.257-268.
BAKIRER, Ömür; “Anadolu Selçuklu Beylikler ve Osmanlı Mimarisinde Taş ve Tuğla İşçiliği”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, (Kordinatör: M. Önder), Ankara, 1993, s.255-280.
BAKIRER, Ömür; “Tuğla, Ahşap ve Cam”,
Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, (Ed. D. Kurban),
Ankara, 2002, s.291-308.
ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Antik Devir Malzemesi”, Anadolu, S. 12, Ankara 1970, s.17-38.
Kayseri Yapılarında Malzeme/Teknik
BAYBURTOĞLU, Zafer;
“Kayseri İç Kalesindeki Selçuklu Dönemi Mimari Malzemesi”, 75.
Yıl Armağanı, Kayseri, 1999, s.281-284.
ŞENER, Selçuk;
“Kayseri Selçuklu Türbelerinde Malzeme Kullanımı”, VI. Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10 Nisan 2002) Bildiriler, (Editörler:
M. Denktaş-Y. Özbek-A. Sağıroğlu Arslan), Kayseri, 2002, s.715-734
Mimari Süsleme İlgili Genel Kaynakça
ARSEVEN, Celal Esad; Les Arts Decoratifs
Turcs, İstanbul, 1952.
BAKIRER, Ömür; “Mimari Süslemede Geometrik Düzenlemelerin Tasarımları”, Yeni Boyut, S.2/10, İstanbul, 1983, s.8-9.

BERKSOY, Funda; The Tree Of Life Motif İn
The Figural Reliefs Of Anatolion Seljuk Architecture, (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lians Tezi), İstanbul,
1988.
EVCİ, Necmettin, Türk Sanatında Kartal
Motifi, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya,
1988.
KARAMAĞARALI, Beyhan; “İçiçe Daire
Motiflerinin Mahiyeti Hakında”, Sanat Tarihinde
İkongrafik Araştırmalar Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s.249-270.
KILIÇHAN, H., Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Özellikleri, Ankara, 1976.
MÜLAYİM, Selçuk; “Selçuklu Geometrik
Süslemeleri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,
C.III, S.9, İstanbul, 1970, s.47-53.
MÜLAYİM, Selçuk; “Geometrik Kompozisyonların Çözümlenmesine Bir Yaklaşım”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, S.1, 1982, s.51-59.
MÜLAYİM, Selçuk; Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler-Selçuklu Çağı, Ankara, 1982.
MÜLAYİM, Selçuk; “Ortaçağ Anadolu Süslemeciliğinde Geometrik Kompozisyonlar” Boyut,
S.2/10 (Şubat 1983), s.4-5.
MÜLAYİM, Selçuk; “Selçuklu Süsleme Sanatı”, Selçuklular Devrinde Kültür Ve Medeniyet,
(Editör: A.H. Köker) Kayseri, 1992, s.81-136.
MÜLAYİM, Selçuk; “Selçuklu Sanatında
Geometrik Kompozisyonlar”, II. Milli Selçuklu
Kültür ve Medeniyeti Semineri (1-2 Haziran 1992),
Konya, 1993, s.153-156.
NAZA, D.-EMİNE, E.; Anadolu Selçuklu Kervansaraylarındaki Figürlü Süslemenin Değerlendirilmesi, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul, 1995.
ÖDEKAN, Ayla; “Anadolu Selçuklu Çağında
Mukarnas Bezeme”, Selçuklu Çağında Anadolu
Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.329335.
ÖNDER, M.; “Selçuk Ejderi”, Türkiye Ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.8, 1966, s.7-9.
ÖNEY, Gönül; Anadolu Selçuklularında Kuş
Figürleri, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara,
1964.
ÖNEY, Gönül; Anadolu Selçuklularında Heykel, Figürlü Kabartma ve 14.-15. Asırda Devamı,
(Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara, 1966.

ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuklu Sanatında
Hayat Ağacı Motifi”, Belleten, C.XXXII, S.125,
1968, s.25-50.
ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuk Sanatında Ejder Figürleri”, Belleten, C.XXXIII, S.130,
1969, s.171-216.
ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuk Mimarisinde
Arslan Figürü”, Anadolu, S.13, Ankara, 1971, s.1-64.
ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek Ve Çift Başlı Kartal”, Malazgirt Armanağı, Ankara, 1972, s.139-172.
ÖNEY, Gönül; “Selçuklu Mimarisinde Figürlü Kabartma ve Heykel”, Sanat Dünyamız, S.6,
Ocak 1976, s.2-11.
ÖNEY, Gönül; “Anadolu Selçuklu Saray ve
Kervansaray Kalelerinde Figür Dünyası ve
Semboller”, P-Sanat Kültür Ve Antika Dergisi, S.5,
İstanbul, 1997, s.50-65.
ÖNEY, Gönül; “Selçuklu Figür Dünyası” Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.401-418.
ÖZBEK, Yıldıray; “Ortaçağ Anadolu Türk
Mimarisinde Süsleme”, Türkler, (Editörler:
H.C.Güzel-K.Çiçek-S.Koca), C.VII, Ankara, 2002,
s.891-908.
ÖZTÜRK, Mürsel, Rumi (Tarihi, Çeşitleri ve
Gelişimi), (Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul, 1988.
SCHNEİDER, Gerd, Geometrische Bauornamende Der Seldshuken İn Kleinasein, Wiesbaden, 1980.
ŞAHİNOĞLU, Metin; Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak
Kullanılışı, İstanbul, 1977.
ŞAMAN DOĞAN, Nermin; “Oklu Çakır/
Oklu Çark/Gök Çağrısı: Selçuklu Süslemesinde Bir Motif”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve
Medeniyet Kongresi Bildiriler, C.I, Konya, 2001,
s.243-250.
ŞAMAN DOĞAN, Nermin; “Anadolu Selçuklu Dönemi Geometrik Süslemelerine (Yıldız
Kompozisyonlarına) Yüklenen Anlamlar”, Ortaçağda Anadolu Prof. Dr. Aynur Durukun’a Armağan, Ankara, 2002, s.397-414.
TOLGA, Pelin; Türk Mimarisinde Süsleme,
İstanbul, 1986.
TUNCAY, Rauf; “XIII ve XIV. Asırlar Arasında Türk Süsleme Sanatları”, Türk Kültürü, S.2/5,
1964, S.30-37.
ÜLKÜ, Candan, “Anadolu Selçuklu Mimarisi
Ve Süslemesi”, Türkoloji Ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, S.4, Ankara, 2002, s.646-650.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1345

ZÜBER, Hüsnü, Türk Süsleme Sanatı, Ankara, 1971.
Kayseri Yapılarında Mimari Süsleme
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Selçuklu
Figür Sanatı”, Küçük Dergisi, S.1 (Haziran 1979),
s.11.
Taş Süsleme İle İlgili Genel Kaynakça
BELİK, Firuzan;
Anadolu Selçuklu Devri
Figürlü Taş Plastiği, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış
Lisans Tezi), İstanbul, 1951.
CANCANAREC, Meryem; “Selçuk Taş İşçiliği”, Sanat Dünyamız, S.2, 1975, s.2-13.
CARRORADEC, Moriade; “Selçuklu Taş İşçiliği”, Sanat Dünyamız, S.5, 1975, s.3-11.
ÇORUHLU, Yaşar; Anadolu Selçuklularının
Taş Tezyinatında Orta Asya ile Bağlantılar, (Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul,
1988.
ÇORUHLU, Yaşar; “Anadolu Selçuklu Taş
Süsleme Sanatında Yıldız Süslemeler”, Antika,
C.III, S.34, İstanbul, 1988, s.47-53
DORN, K. Otto; “Figurel Stone Reliets on Seljuk Architecture in Anatolia”, Kunts des Orients,
S.12, 1978, s.103-149.
GÜNDOĞDU, Hazma; Türk Mimarisinde Figürlü Taş Plastik, (İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi),
İstanbul, 1989.
ÖGEL, Semra; Anadolu Selçukluları’nın Taş
Tezyinatı, Ankara, 1967.
ÖGEL, Semra; “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Taş Süsleme”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.311-328.
Kayseri Yapılarında Taş Süsleme
ÇOŞKUN, Güzin; Kayseri’deki
Selçuklu
Devri Taş Tezyinatı, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Sanatı Kürsüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1973.
Çini/Seramik İle İlgili Genel Kaynakça
ASLANAPA, Oktay; Anadolu’da Türk Çini
ve Keramik Sanatı, İstanbul, 1965.
DAYIGİL, Feyzullah; Türk Çiniciliği, İstanbul,
1945.
ERCEBECİ, Şebnem; Anadolu Selçuklu Dönemi Duvar Çinileri, (Hacettepe Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1987
HANCIOĞLU, Tahsin; Selçuklu Çini Dekorasyonunda Yazı Sanatı, (Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Konya, 1986.

1346

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

KERAMETLİ, Can; “Anadolu Selçuklu Devri
Duvar Çinileri”, Türkiyemiz, S.10 (Haziran 1973),
s. 2-10.
KARAMETLİ, Can; “Asya’dan Anadolu’ya
Türk Çini ve Seramik Sanatı”, Türkiyemiz, No:9,
İstanbul, 1975, s.12-19.
ÖNDER, M.; Türk Çini Sanatından Örnekler, İstanbul, 1986.
ÖNEY, Gönül; Türk Çini Sanatı, İstanbul,
1976.
ÖNEY, Gönül; İslam Mimarisinde Çini, İstanbul, 1987.
ÖNEY, Gönül; “Türk Çini ve Keramik Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, (Kordinatör: M. Önder), Ankara, 1993, s.281-310.
SOYHAN, Cihat; Türk Çini Sanatı, İstanbul, 1988.
YATMAN, Nurettin; Eski Türk Çinileri, Ankara, 1942.
YETKİN, Şerare; “Türk Çini Sanatından
Bazı Önemli Örnekler ve Teknikler”, Sanat Tarihi Yıllığı (1964-1965), İstanbul, 1965, s.60-102.
YETKİN, Şerare; Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1972.
Kayseri Yapılarında Çini/Seramik
ŞAHİN, Gazi; “Kayseri Müzesinde Bulunan
Selçuklu Devri Seramikleri”, Kayseri Müzesi
Yıllığı, S.2, Kayseri, 1988, s.31-36
Taşçı İşaretleri İle İlgili Genel Kaynakça
BAKIRER, Ömür; “Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisinde Taşçı İşaretleri”, Uluslararası
Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e
Armağan (10-13Ekim2000) Bildiriler, İzmir, 2002,
s.59-70
GÜLERSOY, Tuncer; “Türk Kültür Tarihinde
Damgalar ve Taşçı İşaretleri”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, (Editör: A.H. Köker)
Kayseri, 1992, s.137-209
Kayseri Yapılarında Taşçı İşaretleri
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Selçuklu
ve Beylikler Devri Binalarında Bulunan Taşçı
İşaretleri”, Türk Etnografya Dergisi, S.27, 1982,
s.79-108.
Ahşap İle İlgili Genel Kaynakça
BAŞKAN, Seyfi;
“Ortaçağ Anadolu Türk
Ahşap Sanatı”, İlgi, S.42, (Mayıs 1985), s.9-14.
BOZER, Rüstem; “Kamerli Şemaya Sahip
Selçuklu Devri Ahşap Kapı Kanatları”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, C.I.
Ankara, 1995, s. 407-421.
BOZER, Rüstem; “Ortaçağ Anadolu Türk
Ahşap Sanatında Kündekâri Tekniği”, Türkler,

(Editörler: H.C.Güzel-K.Çiçek-S.Koca), C.VII,
Ankara, 2002, s.909-916.
KUBAN, Doğan;
“Ağaç İşleri”, Selçuklu
Çağında Anadolu Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.363-367.
ÖGEL, Bahaattin; “Selçuklu Devri Anadolu
Ağaç İşçiliği Hakkında Notlar”, Yıllık Araştırmaları Dergisi, C.I, S.5, Ankara, 1956, s.199-220.
ÖGEL, Semra; “Anadolu Ağaç Oymacılığında
Mail Kesim” Sanat Tarihi Yıllığı 1964-1965, İstanbul, 1965, s.110-119.
ÖNEY, Gönel; “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri”, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yıllığı, S.3, 196970, s.135-149.
YÜCEL, Erdem “Selçuklu Ağaç İşçiliği”, Sanat Dünyamız, S.5 (Eylül 1975), s.2-8.
Minber İle İlgili Genel Kaynakça
ORAL, M. Zeki;
“Anadolu’da Sanat Değeri
Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”,
Vakıflar Dergisi, S.5, Ankara, 1962, s.23-77.
Kayseri Minberleri
HAMAMCIOĞLU, Aydan, Konya, Kayseri,
Niğde-Aksaray, Sivas-Divriği Minberleri, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış
Lisans Tezi), İstanbul, 1974.
Kayseri Ulu Camisi Minberi
ÇAYIRDAĞ, Mehmet;
“Kayseri Ulu Camii Ahşap Minberi”, Etnografya Dergisi, S.15,
Ankara, 1976, s.55-64.
Kayseri’deki Mezarlıklarla İlgili Genel Kaynakça
SAĞIROĞLU ARSLAN; Aslı; “Kayseri’deki
Eski Mezarlıklar”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi
Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10
Nisan 2002) Bildirileri, (Editörler: M. Denktaş-Y.
Özbek-A. Sağıroğlu Arslan), Kayseri, 2002, s.7594.
Kayseri Mezar Taşları
SAĞIROĞLU ARSLAN; Aslı; Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar
Taşları, Kayseri,2005.
Kitabe İle İlgili Genel Kaynakça
BAKIRER, Ömür; “Anadolu Selçuklu Dönemi Yapı Kitabeleri”, V. Milli Selçuklu Kültür ve
Medeniyeti Semineri Bildirileri (25-26 Nisan 1995)
Prof. Dr. Faruk Sümer ve Prof. Dr. Şerare Yetkin’e
Armağan, Konya, 1996, s.37-51.
BATES, Ülkü Ülküsol; “Türbe Kitabeleri”,
Sanat Tarihi Yıllığı; S.4, 1971, s.85-86
Kayseri Kitabeleri
(ELDEM), Halil Edhem;
Kayseri
Şehri,

Mebani-i İslamiyye ve Kitabeleri, İstanbul, 1334 /
1916.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Selçuklu
ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları”, Tarih Dergisi, S.34, İstanbul, 1984,
s.495-532.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Selçuklu
Döneminde İnşa Edilen Tekgöz Köprüsü ve Dev
Ali Türbesinin Kitabeleri”, Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı, Sanat Yazıları (Editörler: M.
Denktaş-Y. Özbek), Kayseri, 2001, s.167-172.
ERKİLETLİOĞLU, Halit; Kayseri Kitabeleri,
Kayseri, 2001.
TÜRKMEN, Kerim; “Develi’deki Selçuklu
Dönemi Kitabeleri”, Sanatsal Mozaik Nisan Özel
Sayısı, 2000, s.64-71.
TÜRKMEN, Kerim; “Kayseri’de Selçuklu
Dönemine Ait Bazı Kitabeler”, Platform Cappadocia Academy 2000, Göreme, 2000, s.22-26.
TÜRKMEN, Kerim; “Kayseri Selçuklu Dönemi Yapılarında Yer Alan Ayet ve Hadisler”, Prof.
Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı Sanat Yazıları,
(Editörler: M. Denktaş-Y.Özbek) Kayseri, 2001,
s.573-582.
TÜRKMEN, Kerim; “Kayseri Tarihine Işık
Tutacak Bazı Kitabeler”, Yeni Türkokoji ve Türk
Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, S.46, Ankara,
2002, s 449-453.
Sikke/Darphane İle İlgili 			
Genel Kaynakça
ERKİLETLİOĞLU, Halit-Güler, Oğuz; Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, Kayseri,
1996.
GÜLER, Oğuz; “Anadolu Selçuklu Hükümdarlarının Tasvirli Sikkeleri ve Kayseri Selçuklu
Darphanesi”, Selçuklular Devrinde Kültür ve Medeniyet, (Editör: A.H. Köler) Kayseri 1992, s.209224.
ÖZME, Adil; “Anadolu Selçuklu Sikkelerinde
Figür Programı” V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı
ve Araştırmaları Sempozyumu 19-20 Nisan 2001,
Bildiriler, Ankara, 2001, s.437-450.
PARLAR, Gündegül; Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Figüratif Öğeler, Ankara, 2001.
Kayseri Sikkeleri/Darphanesi
GÜLER, Oğuz; “Tarihi Kayseri Sikkeleri”, Erciyes Dergisi, S.98 (Şubat 1986), Kayseri, s.14-17.
GÜLER, Oğuz; “Kayseri Darphanesi”, Kayseri Müzesi Yıllığı, S.35, Kayseri, 1998, s.12-16.
Kayseri Vakıfları ve Vakfiyeleri İle İlgili Genel Kaynakça

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1347

BAYBURTOĞLU, Zafer;
“Caca
Oğlu
Nureddin’in; Vakfiyesinde Adı Geçen Yapılar”, Vakıflar Dergisi, S.25, Ankara, 1995, s.5-8.
DEMİRCAN, Özırmak, Y; Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri, 1992.
TURAN, Osman; “Selçuklu Devri Vakfiyeleri III: Celâleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, C. XII, S.45, 1948, s.17-171.
YINANÇ, Rafet;
“Kayseri ve Sivas Darüşşifalarının Vakıfları”, Belleten,
C.XLVIII,
S.189-190, 1985, s.299-307.
YİNANÇ, Refet;
“Kayseri Gevher Nesibe
Tıp Mektebinin Vakfiyesi”, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi, C.VII, S.4, 1985, s.363-366.
YİNANÇ, Refet;
“Kayseri Gevher Nesibe Tıbbiyesinin Vakfı;” Selçuklu Gevher Nesibe
Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206) (Editör:
A.H. Köker), Kayseri, 1992, s.13-16.
Yerleşim/Kent Dokusu/Nüfus İle İlgili Genel
Kaynakça
AKYÜZ, Vecdi; “Selçuklularda Şehir ve Yerel
Yönetim Hizmetleri (1040-1318)”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir Ve Yerel Yönetimler, C.I,
İstanbul, 1996, s.227-244.
BAYKARA, Tuncer; “Türklerde Ve Anadoluda Şehir Hayatı”, Tarihte Türk Devletleri, C.I,
Ankara, 1987, s.397-406.
BAYKARA, Tuncer, “Ulu Cami, Selçuklu Şehirlerinde İskanı Belirleyen Bir Kaynak Olarak”
Belleten, C.IX, S.227, Ankara, 1996, s.33-57.
CAN, Yılmaz; İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara, 1985.
ERAVŞAR, Osman; “Ortaçağ Anadolu Kentleri”, Türkler, C.VII, Ankara, 2002, s.333-343.
GÖDE, Kemal; “Selçuklu Türkiyesi Şehirlerinin Özellikleri”, III. Milli Selçuklu Kültür Ve
Medeniyeti Semineri Bildirileri 20-22 Mayıs 1993,
Konya, 1994, s.55-59.
KUBAN, Doğan; “Selçuklu Çağı Kentleri”,
Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, (Editör: D. Kuban), Ankara, 2002, s.59-70.
PIRENNE, Henri, Ortaçağ Kentleri, (Çeviren:
Şadan Karadeniz), İstanbul, 1982.
SÖZEN, Metin; Anadolu Kentleri, İstanbul,
1971.
TANYELİ, Uğur; Anadolu-Türk Kentlerinde
Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15 yy.), İstanbul, 1987.
YUVALI, A. Kadir; “Ortaçağ Anadolu Şehirlerinin Sosyal Ve İktisadi Durumları”, Tarih İçinde Harput, Elazığ, 1992, s. 59-64.
Kayseri’de Yerleşim/Kent Dokusu/Nüfus İle
İlgili Genel Kaynakça

1348

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

AKŞİT, Ahmet; “Kayseri Şehrinin Fiziki ve
Dokusunda Camii ve Mescidlerin Yeri”, XIII ve
XV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu 30-31 Mayıs 1996, Kayseri, 1998, s.81-84.
AKŞİT, Ahmet; “Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Fiziki Yapısı”, II. Kayseri ve Yöresi
Tarih Sempozyumu Bildirileri 16-17 Nisan 1998,
Kayseri, 1998, s. 35-46.
AKŞİT, Ahmet; “Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Nüfus ve Etnik Durumu” I. Kayseri
ve Yöresi ve Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12
Nisan 1996), Kayseri, 2000, s.3-12.
AKŞİT, Ahmet; “Selçuklulardan Osmanlılar’a
Geçiş Sürecinde Kayseri Şehrinin Nüfusu”, Türk
Kültürü, S.38/451, 2000, s.689-692.
AKŞİT, Ahmet; “Kayseri’de Sur Dışı İskân:
Külük/Gülük Mahallesi”, III. Kayseri ve Yöresi
Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000),
Kayseri, 2000, s.1-6.
DEVELİOĞLU, Serap;
Kayseri Tarihi
Kent Dokusunda Geleneksel Donatı Elemanlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1991.
ERAVŞAR, Osman; Kayseri Kent Dokusunun
Gelişimi, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya, 1998.
GÜLER, Ali; “Alâaddin Keykubat (1220-1237)
Zamında Kayseri Şehrinin Stratejik Önemi” II.
Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri
(16-17 Nisan 1998), Kayseri, 1998, s.171-177.
NARİN, Hakan, Kayseri’de Yerleşmenin Evrimi, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1997.
SOMUNCU, Mehmet; “Kayseri Şehrinin Kuruluşu ve Gelişmesi”, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.4, 1992,
s.127-146.
Ticaret/Ticari Hayat İle İlgili Genel
Kaynakça
ERCAN, Yavuz; “Anadolu Selçuklarında Ticaret Ve Ticaret Yollarının Ekonomik Ve Toplumsal Hayattaki Yeri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi,
C.108, S.294, Ankara, 1984, s.73-81.
HEYD, Wilhevman; Yakındoğu Ticaret Hayatı (Çev. E.Z. Karal), Ankara, 1975.
KAYACIOĞLU, İsmet; “Anadolu Selçukları
Devrinde Ticari Hayatı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.24, Ankara, 1984, s.359373.
ORAL, Süreyya; “Tarih Boyunca Sanat Ve
Ticaret”, Ankara Ticaret Odaları Dergisi, S.4/60,
1969, s.5-6.

POLAT, Said, “Selçuklu Türkiyesinde Ticaret” Türkler, (Editör: H.C.Güzel-K.Çiçek-S.Koca),
C.VII, Ankara, 2002, s.375-385.
SÜMER, Faruk, “Selçukluklar Devrinde Ticaret”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.83, 1993, s.9-14.
TURAN, Osman; “Selçuk Türkiyesi Ve Dünya
Ticareti”, Türk Yudu, C.50 S.10, 1960, s. 4-6.
Kayseri’de Ticaret/Ticari Hayat
BAŞ, Ali; Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine
Bir Araştırma, Kayseri, 1996.
GÜÇLÜSOY, Sezgin; “Selçuklular Dönemi
Kayseri’nin Ticari İmkanları”, I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan
1996), Kayseri, 2000, s.103-110.
SÜMER Faruk; Yabanlu Pazarı, İstanbul,
1985.
SÜMER Faruk; “Yabanlu Pazarı”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.37, İstanbul, 1985, s.1-99.
İlçe ve Köyler İle İlgili Genel Kaynakça
Bünyan İlçesi
AKBAŞ, Burhanettin; “Bünyan İlçesinin Tarihi ile İlgili Bazı Notlar”, Erciyes, S.155 (Kasım
1990), s.17-18
ANONİM; Bünyan, Ankara, 1976.
ANONİM; Bünyan, Kayseri, 1942.
AYER, Mehmet;
“Bünyan”, Erciyes, S.1/1
(Ocak 1978), s.22-24.
HACIPAŞAOĞLU, Şaban; “Bünyan’ın Tarihçesi”, Bünyan Kültür ve Eğitim Dergisi, S.1
(Ocak 1978), s.22-24.
Bünyan Ulu Camisi
BAYRAM, Fahriye; Kayseri-Bünyan Ulu Camii, ( Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi
Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Semineri),
Ankara, 1986.
DİLAVER, Sadi;
“Bünyan Ulu Camii- Erbaa / Akçaköy (Fidi) Silahdar Ömer Paşa Camii
”, Sanat Tarihi Yıllığı, C.II, 1966-68, s.184-199.
Develi İlçesi
ANONİM; “Develi”, Kaylife, S. 2 (Temmuz
2000), s.22.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Selçuklu Döneminde İnşa Edilen Tekgöz Köprüsü ve
Dev Ali Türbesi’nin Kitabeleri”, Prof. Dr. Zafer
Bayburtoğlu Armağanı Sanat Yazıları, (Editör: M.
Denktaş- Y. Özbek), Kayseri, 2001, s.167-172
GÜRLEK, Ahmet; Memleketim Develi, Ankara, 1975.
KARAMETE, K.; “Develi Ulu Camii”, Erciyes, S.18, 1949, s.18-19.
ÖZBEK, Yıldıray: “Develi’de Türk Mimarlık Eserleri”, Sanatsal Mozaik Nisan Özel Sayısı,
200, s.54-63.

ÖZGÜÇ, Tahsin-Akok, Mahmut; “Develi Abideleri”, Belleten, C.XIX, S.75, 1955, s.377-384.
SATOĞLU, Abdullah; “Develi’deki Tarihi
Eserler ve Fraktin Kabartma Resimleri”, Erciyes, S.7 (Temmuz 1978), s.12-13
SATOĞLU, İsmail; “Develi’deki Tarihi Eserler ve Fraktin Kabartma Resimleri”, Turizm,
S.27/276, (Mayıs 1984), s.20.
SAYILGAN, M.K.; “Develi Tarihi ve Zenginlikleri”,. Milli Gazete, 18.11.1974- 19.11.1974 s.5.
TOPÇU, Sultan; Develi’deki Türk Eserleri,
(Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2005.
Develi Ulu Camisi Minberi
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Develi Ulu Cami Minberi”, Vakıflar Dergisi, S.14, 1982 s.139-146
Erkilet
ANONİM; Erkilet, Kayseri, 1982.
KARAMETE, Kemaleddin; “Erkilet”, Erciyes,
S.19 (Ağustos 1942), s.585-590
Pınarbaşı
ANONİM; Pınarbaşı, Kayseri, 1980.
ARIK, Nuran; Tarihi Kültürü ve Sosyal Yönleriyle Pınarbaşı, Kayseri, 2001.
TEMEL, Mehmet Ali; Kuruluşundan Cumhuriyetin 50. Yılına Kadar Pınarbaşı, Ankara,
1973.
Yahyalı
ANONİM; “Yahyalı”, Kaylife, S.4 (Eylül
2000), s.22.
KARA, Ali; Şu Bizim Yahyalı, Ankara, 1985.
KÖŞKER, Sami; Her Yönüyle Yahyalı, Kayseri, 1992.
ÖZSOY, İsa; Yahyalı, Ankara, 1978.
Yazır Köyü
ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’nin Yazır
Köyü’nde Bir Selçuklu Mescidi: Yazır Camii”,
Belleten, C.64, S.239, Ankara, 2000, s.59-61
ÖZBEK, Yıldıray; “Kayseri’de Bilinmeyen
Bir Selçuklu Yapısı: Yazır Köyü Camii”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi,
Bildiriler, C.II, Konya, 2001, s.147-152
Kayseriye Gelen Seyyahlar/Seyehatname/
Gezi Notları
AİNSWORTH, William Francis;
Tr a v e l s
and Researches in Asia Minor, Mesopotamia
(Chaldea, Ardmenia), London, 1842.
BARTH’S, Herbst; Reise Van Trapezunt
Durch Die Nördliche Hölfte Klein-Asiens Nachs
Scutari Im Herbst 1858, Gofha, 1860.
BELL, Gertrude L.; Amurath to Amurath,
London, 1911.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1349

BORKLEY, Henry; A Ride Throogh Asia Minor and Armenia, London, 1891.
BROWNE, W.G.; Traduit De L’anglais Sur Le
Deuxime Edition Par J. Costera, Paris, 1800.
CHOLET, Kont De; Armenie Kurdistan et
Mesapotamie, Paris, 1892,
CROTHO, Hugo; Meine Vonderosienex Pedition 1906 und 1907, C.I-III, Leipzing, 1911.
CTEDE, Cholet; Voyage en Turquie d’Asie,
Paris, 1892.
CUİNET, Vital; La Turqie D’Asie, Paris, 1892.
EARLY, Percy; Highlands of Asiatic Turkey,
London, 1901.
ERAVŞAR, Osman; Seyahatnamelede Kayseri, Kayseri, 2000.
EVLİYA ÇELEBİ; Seyahatnamesi, (Çeviren:
Mehmet Zillioğlu), C.3-4, İstanbul, 1966.
GARSTANGE, John; The Land of the Hittites,
London, 1910.
GÜVEN, Ahmet Emin; Seyehatneme’de Kayseri”, Erciyes, S.295, Temmuz 2002,
s.11-16.
HAMİLTON, W.J.; Reisen in Kleinasien, Pontus und Armenien, Leipzing, 1843.
HAMİLTON, William; Researches in Asia Minor, Pontus und Armenia, London, 1842.
JERPHANION, G.; Melanges d’ Archeologie
Anatoliene, Beyrut, 1928.
KİNNEİR, John Madonald; Asia Minar Journey Through Asia Minar, London, 1918.
LUCAS, Paul; Voyege Du Sieur Paul Lucas
Fait Por Ordre Du Ray Dans La Greece, L’Asie
Mineure, La Macedoine et L’Afrique, Paris,
1712.
MARTİN, Saint; Description Historique et
Geogrophique de l’Asie Mineure, Paris, 1852.
MORDTMANN, A.D.; Anatolien, Skizzen und
Reiseberchte aus Kleinasien 1850-59, Hannover,
1925.
NAUMANN, Edmund; Von Goldman
Horn zu den Quellen des Euphart. Reisebriefe, Tageburchblätter und die Anatolische Bohn,
München-Leipzing, 1893.
ÖBERHUMMER, Rommer-ZİMMERER Heinrich; Durch Syrien und Kleinasien Reiseschilderungen und Studien, Berlin, 1899.
ÖRIK, Nihat Sırrı; Anadolu’da Yol Notları,
Kayseri Kastamonu, Bir Edirne Seyahatnamesi,
İstanbul, 2000.
PERCY, Earl; Higlands of Asiatic Turkey,
London, 1901.
POLONYALI, Simeon; Polonyalı Simeon’un
Seyahatnamesi 168-1619, (Çeviren: H. Andreas-

1350

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

yon), İstanbul, 1954.
RAMSAY, W.M.; Imperessions of Turkey During 12 Years, Wandering, London, 1897.
ROGER, Noele; En Asie Mineure, Paris, 1930.
SARRE, Friedrich; Küçükasya Seyahati-1895
Yazı (Çeviren: Dârâ Çolakoğlu), İstanbul, 1998.
TEASCHER, Eranz; Ana Foshungen Zeitshrift der Deutschen Margendöndischen Gselschaft, 1928.
TEASCHER, Eranz; Das Anatolische Wegenetz Nach Osmanischen Quellen, Turkishe Bibliothek Band 22-23, Leipzing, 1924.
TEXİER, Charles; Description de I’Asie Mineure de 1833 a 1837, C.I-II, Paris, 1839.
TEXİER, Charles; Asie Mineure description
Geogrophique Historique, et Archeoloque des
Provinces et de villes de la Chersonnese d’Asie,
Paris, 1862.
TEXİER, Charles; Küçük Asya Coğrafyası
Tarihi ve Arkeolojisi (Çeviren: Ali Suat), Ankara,
2002.
Siyasal Tarih İle İlgili Genel Kaynakça
AHMET BİN MAHMUT;
Selçukname
(Hazırlayan: E. Merçil), C.II, İstanbul, 1977.
AHMET EFLAKİ; Menakıb ul-Arifin, (Çeviren: T. Yazıcı), Ankara, 1959-61.
AKSARAYLI KERİMEDDİN MAHMUT;
Müsâmerat’ül-Ahbar,
(Hazırlayan:
M.N.
Gençosman-F.N. Uzluk), Ankara, 1943.
ALPTEKİN, Coşkun; “Türkiye Selçukluları”,
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VIII,
İstanbul, 1989, s.120-127.
BAYDUR, N; Kültepe (Kanes) ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul, 1970.
CAHEN, Claude; “The Turkısh Iran and
Anatolia before the Mogol Invasions” A History of the Crusades, C.II, (Editörler: R.L.WolffH.W.Hazard), 1962, s.661-692.
CAHEN, Claude; Osmanlılardan Önce
Anadolu’da Türkler, (Çeviren: Y. Moran), İstanbul, 1979.
CAHEN, Claude; Türklerin Anadolu’ya
İlk Girişi (Çeviren: B. Yediyıldız-Y. Yücel), İstanbul, 1988.
CAHEN, Claude; Osmanlılardan
Önce
Anadolu, (Çeviren: E. Üyepazarcı), İstanbul,
2000.
GALİP, İsmail; Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiye, İstanbul, 1309.
GENÇOSMAN, M. Nuri;
Anadolu Selçuki
Devleti Tarihi, Ankara, 1941.

GÖDE, Kemal; “Mısır-Suriye Türk Memlûk
Sultanı Baybars’ın Anadolu Seferi”, Erciyes Dergisi, S.84, s.21-28.
İBNİ BİBİ; Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi
(Sadeleştiren: M. Nuri Gençosman-F.N. Uzunluk), Ankara, 1941.
KAYHAN, Hüseyin; “Melik Muhammed’in
Ölümünden (1143) Sonra Danişmendli Tarihine
Kısa Bir Bakış”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih sempozyumu Bildiriler, (06-07 Nisan 2000), s.299-314
KÖYMEN, M.A.; Selçuklu Devri Tarihi, Ankara, 1963.
MERÇİL, Erdoğan; “Anadolu Selçukluları”,
Alaeddin’in Lambası Anadolu’da Selçuklu Çağı
Sanatı ve Alâeddin Keykubâd, (Editör: Ekrem
IŞIN), İstanbul, 2001, s.16-22.
MERÇİL, Erdoğan; “Türkiye Selçukluları”,
Türkler, C.VI, Ankara, 2002, s.503-528.
ÖZAYDIN, Abdülkerim; “Danişmendliler”
Doğuştan Günümüze Büyük İblam Tarihi, C. VIII,
İstanbul, 1989, s.121-140.
RİCE, Tamara Talbat; The Seljuks, London,
1961.
SEVİM, Ali-MERÇİL, Erdoğan; Selçuklu Devletleri, Siyaset-Teşkilat ve Kültür, Ankara, 1995.
SOLYAZ, Sefer; “Danişmendliler”, Türkler,
C.VI, Ankara, 2002, s.430-451
SÜMER, Faruk; “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.1, Ankara, 1970, s.
1-147.
TURAN, Osman; Selçuklular Tarihi ve
Türk İslam Medeniyeti, Ankara, 1965.
TURAN, Osman; Selçuklular Zamanında
Türkiye, İstanbul, 1971.
TURAN, Osman; Türkiye
Selçukluları
Hakkında Resmi Vesikalar Metin Tercüme ve
Araştırmalar, Ankara, 1988.
UYUMAZ, Emine; “Sultan I. Alâeddin
Keykûbat Devri Türkiye Selçuklu Tarihi (12201237)” Türkler, C.VI, Ankara, 2002, s.590-597.
YİNANÇ, N. Halil; Türkiye Tarihi, Selçuklu
Devri I. Anadolu’nun Fethi, İstanbul, 1944.
Kayseri Siyasal Tarihi
ARIK, Remzi Oğuz, “Tarihte Kayseri”, Çığır,
S.8/89-90, 1940, s.106-116.

ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “1200 Yılında Kayseri
Tarihi”, Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi, (Tıp Mektebi), (1206), (Editör: A. H. Köker)
Kayseri, 1992, s.9-12.
ÇAYIDAĞ, Mehmet; “Kayseri Tarihi Hakkında Verilen Bilgilerdeki Bazı Yanlışlıklar”, Erciyes, S.196, (Nisan 1994), s.1-6.
ERKİLET, Süleyman; “Tarih Akışında
Kayseri-Kayseri Türklerin Eline Geçiyor”, Gültepe Dergisi, S.2 (Temmuz 2000), s.2-3.
ERKİLETLİOĞLU, Halit; Kayseri Tarihi
(En Eski Zamanlardan Osmanlılar’a Kadar),
Kayseri, 1993.
ERKİLETLİOĞLU, Halit; “Kayseri’nin Tarih Boyunca Uğradığı İstilâ ve Afetler”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07
Nisan 2000), Kayseri, 2000, s.153-164.
KARAMETE, Kemaleddin; Erciyes Kayseri’si ve
Tarihine Bir Bakış, Kayseri, 1934.
KASAP, Mehmet; “Tarihte Kayseri”, Erciyes
Üniversitesi II. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Mimarsinan Haftası Etkinlikleri 4 Nisan 2000,
Kayseri, 2002, s.35-48.
KILKIŞ, Hüseyin Hüsnü;
Anadolu Selçuklularından Kayseri ve Civarını İlgilendiren Notlar, Kayseri, 1939
KUM, Naci; “Kayseri Tarihine Ait Notlar:
Melik Danişmend Gazi İle İlgili Silsilename”,
Erciyes, S.1/5 (Temmuz 1938), s.154-156.
KÜKÇÜOĞLU, Erol; “Kayseri’nin Türkleşmesi ve Selçuklu Hakimiyeti”, II. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan
1998), Kayseri, 1998, s.317-322.
ÖNDER, Ali Rıza; “Kayseri Tarihi Hakkında”, Erciyes, S.7/73, 1949, s.1920.
ÖZDOĞAN, Kazım; Kayseri Tarihi, 1948.
SALMAN, Hüseyin; “İlhanlı Hakimiyetinin
Son Zamanlarında Kayseri (1308-1340)”, III.
Kayseri Tarih Sempozyumu Bildirileri, (06-07 Nisan 2000), Kayseri, 2000, s.415-432.
YUVALI, Abdülkadir; “Tarih-i İbn Bibi’de
Kayseri Şehri (El-EVamirü’l-Alâ’iye Fi’lUmurî’l-Ala’iye)”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri, 1998, s.471-476.

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1351

BEYLİKLER VE OSMANLI 		
DÖNEMİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA1
ADA, Ahmet., “Bünyan”, Gün Doğsun Gül
Üstüne, Kayseri, 1980.
A.Cemal, Kayseri, İstanbul, 1932.
ABDURRAHMAN, Vefik, Tekalif Kavaidi, İstanbul, 1328.
ACUN, H, “Sivas Çevresi Tarihi Eserlerinin
Listesi”, Vakıflar Dergisi, Sayı: 20, Ankara, 1988,
s. 183-220.
AKBAŞ, S. Burhanettin, Kayseri Yöresine
Yerleşen Türk Boyları ve Akraba Toplulukları,
Kayseri, Geçit Yayınları, 1986.
AKOK, Mahmut, “Kayseri Şehri Tarihi İç Kalesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara, 20/2, 1976,
s.5-38.
ALTUN, Ara, “Kayseri Güzel Sanatlar”, Meydan Larousse, C.I, İstanbul, 1973,s. 380-381.
ANANİM, “Kayseri”, İslam Ansiklopedisi,
C.VI, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi , 1977, s.484491.
ANONİM, “Karahisar” , İslam Ansiklopedisi, C.VI, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1977, s.
282,283.
ANONİM, Kayseri Kültür Kenti, Kayseri İli
Turizm Müdürlüğü, Kayseri Valiliği Özel İdare
Müdürlüğü Matbaası.
ANONİM, Kayseri, Kayseri Valiliği Kültür
San’at ve Turizm Vakfı (Kaysaş) Yayınları; No: 4,
Ajan Türk Basın ve Basım A.Ş. Ankara, Tarihsiz.
ANONİM, Vilâyetlerimiz, Kayseri, İstanbul,
Kanaat Kütüphanesi, 1932.
ANONİM, “Develi”, İslam Ansiklopedisi,
C.III, Milli Eğitim Basımevi, 1977, s. 558.
ANONİM, “Kayseri” İslam Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1977,
s.484-491.
ANONİM, Kayseri İli Mart 1973 Turizm Envanteri, Turizm Tanıtma Bürosu, 1972.
ANONİM, Kayseri İli Yapı Malzemesi ve Mahalli Şartlar, 1970.
ANONİM,Kayseri Kültür Kenti, Kayseri İli
Turizm Müdürlüğü, Kayseri Valiliği Özel İdare
Müdürlüğü Matbaası.
ARIK, Remzi Oğuz, “Tarihte Kayseri”, Coğrafyadan Vatan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi,
1969 s.197-222.
BAYBURTLUOĞLU, Zafer, “Zaman ve Kayse-

ri”, Sanatsal Mozaik, İstanbul, Eko Basım Yayıncılık, Nisan 2000, s.42-47.
BAYCAN, Zafer, Kayseri İlinde Turizmin Yeri
ve Önemi, , Uzmanlık Tezi, Şubat 2000.
BEKSAÇ, A. Engin, “Kayseri-Mimari”, İslam
Ansiklopedisi, C.XXV, Ankara, Türk Diyanet Vakfı, 2002, s, 103-105.
BEŞBOŞ, N – Denizli, H, Türkiye’de Vakıf
Abideler ve Eski Eserler III, Ankara, 1983
CAHEN, Cloude, “Eretna”, The Encyclopoedia
of İslam, Vol: II, London, 1965, s. 705-707.
CANTAY, Tanju, “Kayseri’de Talas Yolu Üzerindeki Bazı Kalıntıların Değerlendirilmesi”, Tarih
Toplum, Sayı: 22, 1985, s. 19.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet – KODAN, Hamdi, Kayseri, Kayseri Eski Eserleri Müzesi ve Turizmi Sevenler Derneği Yayın No: 4, Kayseri, 1992.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, Kayseri’nin Kuruluş
Yeri ve Kalenin Tarihi Değişimi, Kayseri Müzesi
Yıllığı.
ÇAYIRDAĞ,
Mehmet,
“Ahmed
Nazif
Efendi’nin Mirat-ı Kayseriyyesi”, Erciyes Dergisi,
Sayı: 124, Kayseri, 1988, s. 4-16.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri Tarihi Hakkında Verilen Bilgilerdeki Bazı Yanlışlıklar”, Erciyes
Dergisi, Sayı: 174, Kayseri, 1992, s. 12-14.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’de Yıkılarak
Ortadan Kaldırılan Bazı Mühim Tarihi Binalar”,
Erciyes Dergisi, C.I, Sayı: 9, Kayseri, 1978, s.
1-16.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet., “Kayseri’de zamanımıza Gelememiş Bazı Mühim Tarihi Binalar”, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001, s.132140.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’deki Yatırlar”,
Erciyes Dergisi, C.I, Sayı:17, Kayseri, 1979, s. 2631.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’deki Yatırlar”,
Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001, s.
348-357.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’nin Cami Mescid ve Namazgahları”, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2001,s. 364-369.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’nin Cami,
Mescid ve Namazgahları” Erciyes Dergisi, C.IV,
Sayı: 41, Kayseri, 1981, s. 13-17.
DARKOT, Besim, “Kayseri”, İslam Ansiklopedisi, C.VI, İstanbul,Milli Eğitim Basımevi, 1955, s.
484-489.

Esma GÜLEÇ, Kayseri’nin Beylikler Ve Osmanlı Dönemi Sanat Eserleri Ve İlgili Bibliyografyası, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Kayseri, 2003.
1

1352

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

DENKTAŞ, Mustafa, “İncesu’daki Türk Devri
Anıtları”, Sanatsal Mozaik Kentsel Bilinç-ÇevreKültür, İstanbul, Eko basım Yayıncılık, Nisan
2000, s. 82-89.
DENKTAŞ, Mustafa, “Kayseri Çeşmeleri Kurtulsun”, Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç-ÇevreKültür, İstanbul, Eko Basım Yayıncılık, Nisan
2000, s. 98-101.
DENKTAŞ, Mustafa, “Pınarbaşı’ndaki Türk
Devri Eserleri”, Sanatsal Mozaik, Kentsel BilinçÇevre-Kültür, İstanbul, Eko basım Yayıncılık , Nisan 2000, s.90-97.
DENKTAŞ, Mustafa, İncesu’daki Türk Devri Yapıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya,
1989.
DENKTAŞ, Mustafa, Kayseri’de Türk Döneminde İnşa Edilen ve Günümüze Ulaşamayan
Yapılar, Kayseri, 2000.
DENKTAŞ, Mustafa, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, (Çeşmeler-Hamamlar), Kayseri, Kıvılcım Yayınları, 2000.
DENKTAŞ, Mustafa, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyündeki Türk Anıtları”, Vakıflar Dergisi,
Sayı: 27, Ankara, 1998, s. 161-190.
DENKTAŞ, Mustafa, “Pınarbaşı’ndaki Türk
Devri Eserleri”, Sanatsal Mozaik, Kentsel BilinçÇevre-Kültür ,İstanbul, Eko basım Yayıncılık , Nisan 2000, s. 90-97.
DENKTAŞ, Mustafa, Kayseri’deki Tarihi Su
Yapıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya, 1994.
ECER, Vehbi, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi, Kayseri, İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı İlbav Aktüel Eserler Serisi 1,
2001.
ERAVŞAR, Osman, Seyahatnamelerde Kayseri, Kayseri, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, 2000.
ERAVŞAR, Osman., “Kayseri’nin Eski Bir Haritası”, Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç-ÇevreKültür ,İstanbul, Eko Basım Yayıncılık, Nisan
2000, s. 48-53.
ERBİL, Faruk, Kayseri Rehberi, 1996.
ERDMAN, Kurt, “Seroybovten des 13. und 14.
for hundert in Anotolien”, Ars Orientdis, Sayı: 3,
Berlin 1959, s.77-94.
ERKEN, S, Türkiye’de Vakıf Abideleri ve
Eski Eserler, C.II, Ankara, 1977.
ERKİLETLİOĞLU, Halit, Kayseri Kitabeleri,
Kayseri, 2001.
ERKİLETLİOĞLU, Halit, Kayseri Yakın Tarihinden Notlar, Kayseri, 1998.
EVLİYA ÇELEBİ, Tam Metin Seyahatname,

(Çev: M. Çevik), C.II, Ankara, 1986.
GABRİEL, Albert, Kayseri Türk Anıtları,
(Çev: Ahmet Akif Tüfenk), Ankara, Güneş Matbaası, 1954.
GÖDE, Kemal, “Tarih İçinde Kayseri”, Erciyes
Dergisi, Sayı: 123, Kayseri, 1988, s. 12-13
GÖDE, Kemal, Tarih İçinde Kayseri, Erciyes
Üniversitesi Yayınları No: 12, Kayseri, 1991.
GÖDE, Kemal, İnayetullah Efendi ve Risalesi”, XI. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan
Bildiriler, C. III, Ankara 1994, s. 939-955.
GÖKBİLGİN, Tayyib, “16.Asırda Başlarında
Kayseri Şehri ve Livası” Zeki Velidi Toğon’a Armağan”, İstanbul, 1955.
GÖZÜAKÇA, Selahattin, Karadayı Köyü
(Bünyan-Kayseri), Ankara Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi Etnoloji Kürsüsü, Lisans Tezi, Ankara,1998.
GÜNAY, Ünver-GÜNGÖR, Harun, Kayseri ve
Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Kayseri,
1996.
GÜNDOĞ, Kenan- KARİPER Nezahat, Sarıoğlan Belgeseli, Can Ofset Matbaacılık, Kayseri,1999.
GÜNGÖR, Harun, “Kayseri Çevreninde Bazı
Mezar Taşları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C.IV,
Sayı: 28, İstanbul, 1988, s. 31-33.
GÜRÇAY, Hikmet, “Kayseri Müzesi”, Önasya,
C.V, Sayı: 53-54, Ankara, 1970, s. 16-17.
GÜRLEK, Ahmet., Memleketim Develi, Ankara, 1975.
HACIPAŞAOĞLU, Şaban, Her yönüyle Bünyan, Ankara, 1993.
HALİL EDHEM (ELDEM)., Kayseri’ye Şehri
1954/1914, (Haz: Kemal Göde), Ankara, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, 1982.
HALİL EDHEM, “Anadolu’da İslami Kitabeler”, Tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası, Sene:
6, Numara: 36 (1 Şubat 1301), İstanbul, 1331, s.
728-753.
HALİL EDHEM., “Anadolu’da İslami Kitabeler”, Tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası, Sene:
6, Numara: 36 (1 Şubat 1301), İstanbul, 1331, s.
728-753.
HALİL EDHEM., Kayseriyye Şehri Mebani-i
İslamiye ve Kitabeleri, İstanbul, 1954.
HÜNER, S, Develi ve Köyleri ile Bünyan’daki
Türk Eserleri, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara, 1976.
İLGER, İ, Tarihi Türk Hanları, Ankara, 1969.
İLTER, Figen, “Kayseri-Tomarza Gezisi Üze-

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1353

rine Notlar ve Mithad Dede Türbesi”, Anadolu
(Anatolia), Ankara, 1974.
İPŞİRLİ, Mehmet, “Kayseri”, İslam Ansiklopedisi, C.XXV, Ankara, Türk Diyanet Vakfı, 2002,
s. 96-101.
KARAKAYA,
Nilay-Nihat,
Kayseri’nin
Manzara-i Umumiyesi, Anımsamalar, Kayseri,
2002.
KARAMETE, Kemalettin, Erciyes Kayseri’si
ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri, 1934.
KARAMETE, Kemalettin, “Kayseri Kalesi”,
Erciyes Dergisi, C.I, Sayı:8, Kayseri, 1941, s. 535539.
KARATEPE, Şükrü, Kendini Kuran Şehir,
Kayseri, 1999.
KARTAL, Mehmet, “Minarelerin Oluşumu ve
Kayseri Minareleri”, İlgi Mecmuası, 1989, s.5963
KATİP ÇELEBİ, Cihannüma, İstanbul, 1145.
Kayseri Turizm Envanteri, Kayseri İl Turizm
Müdürlüğü, Kayseri, 1999.
KODAN, Hamdi, “ Kayseri Müzeleri” , Kayseri Müzesi Yıllığı, Sayı:1, Kayseri, 1987, s, 11-12.
KODAN, Hamdi-YILDIZ, Salih-YAZICI,
Mürşit-ŞAHİN, Kayseri Müzesi Yıllığı, Kayseri’de
Eski Eserleri, Müzeleri ve Turizmi Sevenler Derneği, Ankara, Grafik Stüdyosu Limited Şirketi, 1988.
KÖŞKER, Sami, Her Yönüyle Yahyalı, Kayseri, 1992.
KUBAN, Doğan, “Anadolu Türk Şehri Tarihi,
Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerine
Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, Sayı: 7, Ankara, 1968, s. 53-73.
KUM, Naci, “Kayseri Hakkında Notlar Vesikalar,
Erciyes Dergisi, Kayseri, 1947, s.25-26.
KUM, Naci, Kayseri Kitabeleri, TTK, No: 564.
(Basılmamış)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Büro Müdürlüğü Arşivi, Cami Dosyaları.
MERCAN, İ.Hakkı, “Talas Mezar Kitabeleri”,
Erciyes Dergisi, Sayı: 244, Kayseri, 1998, s. 1213.
MÜDERRİSOĞLU, Ahmet, Yeşilhisar Tarihi,
Kayseri, 1981.
MÜFTÜZADE MEHMET EFENDİ, Kayseri
Yakın Tarihinde Kültürel Araştırmalar, Kayseri,
1993.
ÖNGÖREN, Şevket, Kayseri, Ankara, 1970.
ÖRİK, Nahit Sırrı, Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, İstanbul, 1955.
ÖTÜKEN, Yıldız-vd, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C.IV, Ankara, 1986.

1354

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

ÖZDOĞAN, Kazım, Germir Köyü, Kayseri,
Vilayet Matbaası, Seri 2, 1937.
ÖZDOĞAN, Kazım, Kayseri Tarihi Kültür ve
Sanat Eserleri, Kayseri, 1948.
ÖZDOĞAN, Kazım, Kayseri Tarihi, Kayseri
Türk Anıtları, Ankara, 1954.
ÖZDOĞAN, Kazım, Kayseri Tarihi, Kayseri,
Erciyes Matbaası, C.I, 1948.1.
ÖZDOĞAN, Kazım, Mimar Sinan Köyü, Kayseri, Vilayet Matbaası, Seri: 3, 1937.
ÖZDOĞAN, Kazım, Tavlusun Köyü, Kayseri,
Vilayet Matbaası, Seri 1, 1936.
ÖZGÜÇ, Tahsin-AKOK, Mahmut, “Develi Abideleri”, Belleten, C.XIX, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1955.
ÖZKEÇECİ, İlhan, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, Türkiye Diyanet
Vakfı Kayseri Şubesi Yayınları, No: 2, 1993.
ÖZSOY, Hasan, Dünden Bugüne Talas, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
ÖZULU, Yunus Emre, Kayserim, Ankara, İş
Matbaacılık ve Ticaret, 1973.
PAKSOY, Behice-GÜÇLÜ, A.Hilmi-PAKSOY,
Yaşar, Kayseri, (Kayseri Kültürüyle ilgili bilgiler,
Gazete ekleri şeklinde olup sayfa numaraları Kayseri arkeoloji Müzesi, 736 numaralı demirbaşta kayıtlıdır.).
PAKSOY, Yaşar, Tarihi Camiler, Kayseri Müzesi Müdürlüğü, 756 kayıt ve 956-13 Tasnif No’lu
Ciltli Dergi.
PARKAN, Tülin, Kayserimiz, 1970.
POLAT, Hasan, Kayseri’deki Camiler ve Din
Görevlileri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Basılmamış Lisans Tezi, Kayseri, 1990.
SATOĞLU, Abdullah, Kayseri Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Eserleri, 2002.
SATOĞUZ, Abdullah, “Develi’de Tarihi Eserler
ve Franktin Kabartma Resimleri”, Erciyes Dergisi,
C.I, Sayı: 7, Kayseri, 1978, s. 12-13.
SEVGEN, Nazmi, Anadolu Kaleleri, Ankara,
Doğuş Matbaası, 1959.
SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından 16.yüzyıl’a
Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995.
STRECK, M., “Kayseri”, İslam Ansiklopedisi,
C.VI, İstanbul,Milli Eğitim Basımevi, 1967, s. 484492.
SUBAŞI, Muhsin İhsan, Dünden Bugüne Kayseri, İstanbul, Doğan Ofset Matbaa, 1986.

SUBAŞI, Muhsin İlyas, “Yayınlarda Kayseri (Kayseri Bibliyografyası)”, Kayseri ve Yöresi
Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13
Nisan 2001) BİLDİRİLER, C.II, Kayseri, Erciyes
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat Bölümü Yayınları, No:1, s. 679,687.
SUBAŞI, Muhsin İlyas, Kayseri’nin Manevi
Mimarları, Ankara, 1995.
ŞEMSEDDİN SAMİ, Kamus-ül Alam, VI.C.,
İstanbul, Mihran Matbaası, 1886, (Ankara Kaşgar
Neşriyat, 1996 VI.C, Tıpkıbasım/Fobim İle), Kayseri Maddesi, C.V, s. 3801-3804.
TAN, Nail – SATOĞLU, Abdullah – YEĞEN,
Ali, Kayseri, Kayseri Valiliği Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (Kaysas) Yayınları: 4, Kayseri, 1995.
TUĞLACI, Pars, “Kayseri”, Osmanlı Şehirleri, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1985, s. 206-210.
TUNCEL, Metin, “Kayseri-Bugünkü Kayseri”,
İslam Ansiklopedisi, C.XXV, Ankara, Türk Diyanet Vakfı, 2002, s. 101-103.
TÜRKMEN, Kerim, “Kayseri’nin Şirin İlçesi
Talas”, Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç-ÇevreKültür İstanbul, Eko Basın Yayıncılık, Nisan 2000,
s. 24-37.
ÜÇOK, H., Çağlayanlar Beldesi Bünyan, Kayseri, 1954.
YEĞEN, Ali, Kayseri Tarihi Eserleri, Kayseri,
İl Kültür Müdürlüğü, 1993.
YALÇIN, Osman, Kayseri, 1957.
YETKİN, Suat Kemal, İslam Mimarisi, Ankara, 1959.
YURTSEVER, Hüseyin, “Geçmişten Günümüze Talas”, Sanatsal Mozaik, Kentsel BilinçÇevre-Kültür İstanbul, Eko Basım Yayıncılık, Nisan 2000, s.16-17.
YÜCEL, Ceyhan, “Talas’ın Tarihi ve Kültürel Kimliği”, Sanatsal Mozaik, Kentsel BilinçÇevre-Kültür, İstanbul, Eko Basım Yayıncılık, Nisan 2000, s.18-21.
YÜCEL, Yaşar., Dünden Bugüne Kayseri, İstanbul, Doğan Ofset, 1986.
BEYLİKLER DÖNEMİ GENEL 		
YAYINLARI
ARIK, OLUŞ, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, Sayı:21,
1967, s. 57-119.
ASLANAPA, Oktay, Yüzyıllar Boyu Türk Sanatı, İstanbul, 1977.
BALIKER, Ömür, On üç ve On dördüncü
Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, Ankara, 1976.
Baş, Ali, “Beylikler Dönemi Hanları”, Türkler
Ansiklopedisi, C.VIII., Ankara, 2002, s. 38-45.

BAŞ, Ali., Beylikler Dönemi Hanları, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış
Doktora Tezi, Konya, 1989.
CANTAY, Gönül, “Anadolu Türk Beylikleri
Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, CVIII., Ankara,2002, s. 15-29.
ÇAKMAKOĞL KURU, Alev, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de Türk Devri
Mimarisi, Ankara, 1998.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’de Selçuklu
ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları”, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri,
2001, s.141-160.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’de Selçuklu ve
Beylikler Devri Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri” Türk Etnografya Dergisi, Sayı: 17, Ankara,
1982, s.79-108.
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri’de Selçuklu
ve Beylikler Dönemine ait Bazı Kitabe ve Mezar
Taşları”, Tarih Dergisi, Sayı: 34, İstanbul, 1984,
s.495-534.
ÇELİKER, Seyit, Ortaçağ Kayseri ve Çevresi
Hanları-Kervan yolları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Kayseri, 1998.
DURUKAN, A, “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Cami Tipolojisi Üzerine Bir Deneme”,
Uluslar arası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü
Kongresi Bildirileri, 4-7 Eylül 1989, Ankara, Ankara 1997, s. 169-176.
ERAVŞAR, Osman, Ortaçağda Kayseri Kent
Dokusunun Gelişimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1998.
ERKİLETLİOĞLU, Halit, Kayseri Tarihi (En
Eski Zamandan Osmanlılara Kadar), Kayseri, İl
Kültür Müdürlüğü Yayınları,Kayseri, 1993.
GÖRÜR, Muhammet, “Beylikler Dönemi Mimarisinde Taş Süsleme programı”, Türkler Ansiklopedisi, C.VIII., Ankara,2002, s. 46-54.
İLTER, Figen, Osmanlılara Kadar Anadolu
Türk Taş Köprüleri, Ankara, 1978.
KILKIŞ, Hüsnü, Anadolu Türk Beylikleri
Devrinde Kayseri’yi ilgilendiren Notlar, Kayseri, 1939.
KIZILTAN, Ali, Anadolu Beyliklerinde cami
ve Mescitleri, İstanbul, 1958.
KOCA, Salim, “Anadolu Türk Beylikleri”,
Türkler Ansiklopedisi, C.VI., Ankara, 2002, s.
703-755.
KUM, Naci, “Kayseri’de Türbe ve Zaviyeler”,
Erciyes Dergisi, Sayı: 12, Kayseri, 1933, s. 63-64.
MÜLAYİM, Selçuk, “Anadolu Türk Sanatında

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

1355

XIV. Yüzyıl” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,
Sayı: 10, İstanbul, 1991, s. 2-14.
NUMAN, İ., Anadolu’nun Fethinden
İstanbul’un Fethine Kadar Türk Tekke ve Zaviyeleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Basılmamış Doktora Tezi,
Ankara 1980.
ÖNEY, Gönül, Beylikler Devri Sanatı XIV.XV. Yüzyıl (1300-1453), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.
ÖNEY, Gönül, “Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Devri Ahşap Teknikleri” Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı:
3 , İstanbul, 1970, s. 135-149.
ÖNGE, Yılmaz, “Selçuklularda ve Beyliklerde
Ahşap Tavanlar”, Atatürk Konferansları, C.V,
Ankara, 1975, s. 179-195.
ÖNGE, Yılmaz, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl
Türk Hamamları, Ankara, 1995.
ÖNGE, Yılmaz, “Anadolu Beylikler Döneminin
Çeşme ve Şadırvanları”, Uluslar arası Osmanlı
Öncesi Türk Kültürü Bildirileri, 4-7 Eylül 1989,
Ankara, Ankara, 1997, s. 199-207.
ÖNGE, Yılmaz, “Selçuklularda ve Beyliklerde
Ahşap Teknikler, Atatürk Konferansları, Sayı: 5,
Ankara, 1975, s. 181-184.
ÖZGÜÇ, Tahsin-AKOK, Mahmut, “Develi Abideleri”, Belleten, C.XIX, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1955.
UZUNÇARŞILI, İ.Hakkı, Anadolu Beylikleri
ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1984.
UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Anadolu Beylikleri,
Ankara, 1988.
ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Osmanlı Öncesi
Anadolu-Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir,
1982.
YÜCEL, Yaşar, Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu
ve Beylikler Dönemi, Ankara, 1989.
ERETNA BEYLİĞİ DÖNEMİ 		
GENEL YAYINLARI
AHMET, TEVHİD, “Beni Eratna”, Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, Sene: V, Numara: 25,
İstanbul, 1330, s. 13-22.
AKOK, Mahmut, “Kayseri’de dört Mezar Anıtı”, Türk Etnografya Dergisi, , Sayı:22, Ankara,
Türk Tarih Kurumu,1969, s. 17-52.
CAHEN, C., “Eratna”, The Encyclopoedia of
İslam, Vol: II, London, 1965, s. 705-707
CİRTİL, Saim, Eratna Beyliği Mimarisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat
Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi,
Konya, 2001.

1356

Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

GÖDE Kemal, “Eratna oğulları”, Diyanet İslam
Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, 1995, s. 295-296.
GÖDE, Kemal, “Eratnalılar Döneminde Kayseri”, II.Kayseri Yöresi ve Tarih Sempozyumu
Bildiri, (16-17 Nisan 1998), Kayseri, 1998, s. 149150.
GÖDE, Kemal, “Eretnalı Devleti Tarihine Genel
Bir Bakış (1327-1381)”, Türkler Ansiklopedisi,
C.VI., Ankara,2002, s. 797-808.
GÖDE, Kemal, “Kayseri’de Bulunan Eratnaoğulları Yapıları”, Erciyes Dergisi, C:V, Sayı: 56,
Kayseri, 1982, s. 29-31.
GÖDE, Kemal, Eratnalılar (1927-1981), Ankara, 1994.
GÖDE, Kemal, Sultan Alaaddin Eratna, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
İNAYETİLLAH Efendi, Eratna Tarihi,
Vrk.153.
SEYHAN, K., Eratna Beyliğinin Mimari
Eserleri, , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi. İstanbul, 1982.
UĞUR, Yusuf, Kayseri’de Eratna Dönemine
Ait Mimari Eserler, Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Basılmamış Lisans Tezi, Kayseri, 1994.
UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, “Alaaddin Eratna”,
İslam Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, 1947, s. 309310.
UZUNÇARŞILI, İ.Hakkı, “Sivas-Kayseri ve
Dolaylarında Eratna Devleti”, Belleten, XXXII/126,
Ankara, 1968, s. 161-189.
ERETNA BEYLİĞİ DÖNEMİ 		
MEDRESELERİ
ÇAYIRDAĞ, Mehmet, “Kayseri Köşk Medresesinin Hankah (Buk’a) Olduğu Hakkında 1657 Yılında Alınan Mahkeme Kararları” VI. Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat TARİHİ
Sempozyumu (8-10 Nisan 2002) Bildiriler, Kayseri, 2002, s. 259-280.
EYİCE, Semavi, “İki Türk Abidesinin Mahiyeti Hakkında Notlar: İznik Nilüfer Harun İmareti ve
Kayseri Köşk Medresesi”, Yıllık Araştırmaları
Dergisi II, Ankara, 1958, s. 110-112.
ŞAMAN, Nermin-YAZAR, Turgay, “Kayseri
Köşk Hanikâhı” ,Vakıflar Dergisi, Sayı: 22, Ankara, 1991, s. 301-314.
ERETNA BEYLİĞİ DÖNEMİ 		
TÜRBELERİ
ARIK, OLUŞ, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu, Sayı:21,
1967, s. 57-119.

ARIK, Oluş, Beylikler Devri Sonuna Kadar
Anadolu Türbeleri, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara,1962.
ÇAKMAKOĞLU, Kuru, Alev, “Kayseri’de Şah
Kutluğ Hatun Kümbeti”, 9. Milletlerarası Türk
Sanatları Kongresi – Bildiriler – (23-27 Eylül
1991, İstanbul), C. II, Ankara, 1995, s. 393-406.
EYİCE, Semavi, “Ali Cafer Kümbeti”, İslam
Ansiklopedisi, C.II, İstanbul, Türk Diyanet Vakfı,
1989, s. 384-385.
HALAT, Sait, Kayseri Eratna Dönemi Türbeleri, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Basılmamış Lisans Tezi, Kayseri, 1999.
KILCI, Ali, Türkiye’de XIV ve XV. Yüzyıllara Ait Baldaken Tarzı Denen Türbeler, Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1992.
SÖZEN, Metin, “Anadolu’da Eyvan Tipi Türbeler”, Anadolu Saray Araştırmaları 1, İstanbul,
1968, s. 167-210.
TUNCER, Orhan Cezmi., Anadolu Kümbetleri
-3-Beylikler ve Osmanlı Dönemi, Ankara, 1992.
ERETNA BEYLİĞİ DÖNEMİ 		
ZAVİYELERİ
GÖDE, Kemal, “Eratnalılar Devri (1327-1381)
Zaviye Vakfiyeleri” X. Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Bildiriler, C.III., Ankara,
1991, s.1035-1040.
GÖDE, Kemal, “Eratnalılar Devri (1327-1381),
Zaviye-Kümbetleri”, Erciyes Dergisi, Sayı: 173,
Kayseri, 1992, s. 8-10.
ERETNA BEYLİĞİ DÖNEMİ SİKKELERİ
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756-762.
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